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Regulamin Sekcji Operatorów Kablowych 

Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

 

§ 1.  Sekcja Operatorów Kablowych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Teleko-
munikacji zwana dalej w skrócie SOK KIGEiT działa jako sekcja Krajowej Izby Gospodarczej 
Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), powołana na wniosek członków i na podstawie 
uchwały Zarządu KIGEiT. 

 

§ 2.  Siedzibą SOK KIGEiT jest Warszawa. 

 

§ 3.  Pełna nazwa sekcji brzmi: „Sekcja Operatorów Kablowych Krajowej Izby Gospo-
darczej Elektroniki i Telekomunikacji”. Sekcja ma prawo posługiwać się skróconą nazwą: 
„SOK KIGEiT”. 

 

§ 4.  1. Cele i sposób działania SOK KIGEiT wynikają ze statutu KIGEiT oraz niniejszego 
Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd KIGEiT. 

2. Do podstawowych zadań SOK KIGEiT naleŜy: 

1) Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do wprowa-
dzania bezpiecznych i korzystnych dla członków Sekcji regulacji prawnych, w szcze-
gólności w zakresie prawa telekomunikacyjnego i medialnego, a takŜe podatkowego; 

2) Wspieranie działań na rzecz optymalizacji opłat związanych z ochroną praw autor-
skich i pokrewnych; 

3) Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w 
tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczpospoli-
tej Polskiej oraz Unii Europejskiej; 

4) Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. 

 

§ 5.  1. Członkiem SOK KIGEiT moŜe stać się podmiot będący członkiem KIGEiT (speł-
niający wymogi stawiane przez Statut KIGEiT) oraz spełniający łącznie następujące wymogi 
dodatkowe: 

1) będący operatorem telekomunikacyjnym dostarczającym abonentom sygnał telewi-
zyjny; 

2) przestrzegający przepisów prawa oraz zasad uczciwej konkurencji; 

3) dający rękojmię naleŜytego współdziałania w realizacji celów SOK KIGEiT; 

4) legitymujący się pisemną rekomendacją przynajmniej dwóch dotychczasowych człon-
ków SOK KIGEiT; 

5) nie znajdujący się w grupie kapitałowej innego członka SOK KIGEiT; 

6) co do którego Zarząd SOK KIGEiT wydał pozytywną opinię o przynaleŜności do SOK 
KIGEiT. 

2. Kandydat na członka składa do Zarządu SOK KIGEiT pisemny wniosek o przyjęcie, 
uzasadniając swój interes w członkostwie SOK KIGEiT. 



Regulamin Sekcji Operatorów Kablowych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

2 

1) Zarząd przed przyjęciem Członka moŜe zaŜądać wyjaśnień co do statusu kandydata, 
jego sytuacji prawnej i spełniania innych wymogów członkostwa w SOK KIGEIT; 

2) Zarząd SOK KIGEIT wydając pozytywną opinię o przyjęciu kandydata w poczet SOK 
KIGEIT nie uzasadnia jej. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata Zarząd jest zo-
bowiązany przedstawić uzasadnienie swojego stanowiska; 

3) Od decyzji Zarządu SOK KIGEiT odmawiającej przyjęcia kandydata w poczet członków 
SOK KIGEIT kandydat ma prawo, w terminie 7 dni od otrzymania odmowy z uzasad-
nieniem, odwołać się do Zarządu KIGEiT. 

3. Członkostwo w SOK KIGEiT ustaje na skutek: 

1) rezygnacji, z dniem złoŜenia przez Członka pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu SOK 
KIGEiT; 

2) podjęcia przez Zarząd uchwały wykluczającej Członka ze SOK KIGEiT; 

3) stwierdzenia niespełniania kryteriów członkostwa w SOK KIGEiT lub działania (zanie-
chania) sprzecznego z uchwałami Zarządu. 

4. Od decyzji Zarządu SOK KIGEiT wykluczającej Członka ze SOK KIGEiT, Członek ma 
prawo, w terminie 7 dni od otrzymania uchwały z uzasadnieniem, odwołać się do Zarządu 
KIGEiT. 

 

§ 6.  Organami SOK KIGEiT są:  

1) Zgromadzenie Członków SOK KIGEiT; 

2) Zarząd SOK KIGEiT. 

 

§ 7.  1. Zgromadzenie Członków SOK KIGEiT tworzą wszyscy członkowie SOK KIGEiT. 

2. Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku lub w sytuacjach 
wymagających jego decyzji na wniosek Zarządu lub jednej trzeciej członków SOK KIGEiT. 

3. Zgromadzenie jest zwoływane za pomocą listów poleconych, faksów lub poczty 
elektronicznej wysłanych co najmniej na 14 dni przed datą Zgromadzenia Członków. 

4. Zgromadzenie jest waŜne bez względu na liczbę Członków uczestniczących w Zgro-
madzeniu. 

5. Uchwały Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów obec-
nych. 

6. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Protokolanta. 

7. KaŜdy z członków SOK KIGEiT ma na Zgromadzeniu Członków SOK KIGEiT jeden głos. 

8. W Zgromadzeniu mogą brać udział zaproszeni goście. 

 

§ 8.  Przedmiotem uchwał Zgromadzenia Członków jest: 

1) Powoływanie i odwoływanie Zarządu SOK KIGEiT; 

2) Udzielanie członkom Zarządu SOK KIGEiT skwitowania z działalności w okresie jego 
kadencji; 

3) Uchwalanie głównych celów SOK KIGEiT na kolejne lata; 

4) Zmiana Regulaminu SOK KIGEiT; 

5) Ustalanie zasad dotyczących finansowania działalności SOK KIGEiT; 

6) Wybór kandydatów do grupy branŜowej operatorów kablowych w Radzie Izby; 

7) Podejmowanie uchwał o likwidacji SOK KIGEiT. 
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§ 9.  1. Zarząd SOK KIGEiT składa się z nieparzystej liczby (co najmniej 3 i nie więcej 
niŜ 7) członków. Liczba członków Zarządu nie powinna być większa niŜ 1/3 liczby członków 
Sekcji. 

2. Kadencja Zarządu Sekcji trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. 
Kadencja Zarządu wybranego przez Zgromadzenie ZałoŜycielskie Sekcji trwa jeden rok. 

3. Z zastrzeŜeniem ust. 5 Zgromadzenie Członków wybiera Przewodniczącego i pozo-
stałych członków Zarządu SOK KIGEiT. 

4. Zarząd SOK KIGEiT wybiera spośród siebie Wiceprzewodniczących i Sekretarza; 

5. W Zarządzie trzyosobowym Zgromadzenie Członków wybiera bezpośrednio Przewod-
niczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zarządu Sekcji. 

6. Członek Zarządu Sekcji moŜe zostać odwołany przed upływem kadencji przez Zgro-
madzenie Członków na wniosek co najmniej 1/3 członków Sekcji. 

7. Zarząd SOK KIGEiT odbywa spotkania według potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ raz na 
kwartał. 

8. Zarząd SOK KIGEiT reprezentuje SOK KIGEiT w stosunkach z podmiotami trzecimi 
występując w imieniu KIGEiT. 

9. Zarząd wypowiada się poprzez uchwały, które zapadają większością głosów. Uchwa-
ły mogą być podejmowane w trybie obiegowym (list, faks, poczta elektroniczna). 

10. Oświadczenia woli w imieniu SOK KIGEiT mają prawo składać co najmniej dwaj 
członkowie Zarządu jednocześnie w tym zawsze Przewodniczący. KaŜda uchwała Zarządu 
SOK KIGEiT musi mieć akceptację Prezesa KIGEiT, który dba o to aby nie były sprzeczne z 
uchwałami innych sekcji KIGEiT. 

11. Do zadań Zarządu SOK KIGEiT naleŜą wszystkie zadania wynikające z celów SOK 
KIGEiT. 

12. Zarząd SOK KIGEiT moŜe powoływać tematyczne zespoły robocze do realizacji swo-
ich zadań. 

13. Obsługę Zarządu SOK KIGEiT zapewnia Biuro KIGEiT. 

 

§ 10.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie po-
stanowienia Statutu KIGEiT. 


