STATUT
ZWIĄZKU PRACODAWCÓW
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Związek Pracodawców Przemysłu Rozrywkowego i Gier (dalej „Związkem”)” jest dobrowolną,
samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz
organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
2. Związek zrzesza pracodawców działających w branży rozrywkowej, w tym spółki kapitałowe, spółki
osobowe, osoby fizyczne, prowadzących działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług na rzecz
konsumentów, przedsiębiorców i organów władzy publicznej, ukierunkowanych na poprawę jakości
spędzania wolnego czasu.
3. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim Employers’ Association of the Entertainment
Industry and Games.
4. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców
(Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Związek może prowadzić działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Związek może tworzyć oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, o ile cel działalności tych
organizacji jest zbieżny z celami działania Związku.
4. Siedzibą Związku jest Warszawa.
5. Związek może posługiwać się wyróżniającym go znakiem graficznym, odznaką członkowską oraz
pieczęcią.
6. Związek zostaje założony na czas nieoznaczony.
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
§ 3.
Do podstawowych celów i zadań Związku należy:
1) reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Związku, w szczególności wobec
związków zawodowych pracowników, organów władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy
sądowniczej, w tym administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego;
2) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju i podnoszenia rangi życia gospodarczego oraz
wspieranie inicjatyw gospodarczych i społecznych członków Związku;
3) propagowanie optymalnych form organizacyjnych działalności gospodarczej;
4) przedstawianie organom i instytucjom Unii Europejskiej oraz polskim organom władzy ustawodawczej,
władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, w tym Sądowi Najwyższemu i Naczelnemu Sądowi
Administracyjnemu oraz Trybunałom, a także administracji publicznej opinii, stanowisk i poglądów

Związku i jej członków, w szczególności

w sprawach praktyki gospodarczej i administracyjnej w

zakresie działalności w branży rozrywkowej i prawa unijnego;
5) przedstawianie stanowiska Związku i jej członków wobec organizacji politycznych, społecznych i
stowarzyszeń;
6) opiniowanie aktów prawnych oraz ich projektów, regulujących i dotyczących działalności gospodarczej
członków Związku;
7) podejmowanie czynności w zakresie działalności lobbingowej, na zasadach i w trybie określonym w
ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.2017.248
j.t.);
8) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności
upowszechnianie norm rzetelnego i etycznego postępowania w obrocie gospodarczym;
9) opiniowanie istniejących zwyczajów i praktyk dotyczących działalności gospodarczej;
10) udzielanie wsparcia zrzeszonym przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów prawnych i
organizacyjnych, w szczególności doradztwo oraz podejmowanie interwencji w przypadku konfliktów
między członkami Związku a organami administracji państwowej (rządowej), samorządowej, itp.;
11) kreowanie polityki rozwoju i podnoszenia rangi dziedziny gospodarczej, w której działają zrzeszeni
przedsiębiorcy;
12) współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji, analiz prawnych i ekonomicznych
oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie prawa, ekonomii i działalności gospodarczej oraz wspieranie
zakresie, także poprzez organizację konferencji i zjazdów o charakterze naukowym;
13) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i ułatwianiu wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji na rynku
krajowym, unijnym oraz na innych rynkach zagranicznych;
14) organizowanie konferencji, spotkań tematycznych i szkoleń;
15) budowanie pozytywnego wizerunku członków Związku w otoczeniu rynkowym;
16) współpracę i wzajemną pomoc członków Związku oraz prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej
w celach integracyjnych;
17) organizowanie wszelkich innych działań ułatwiających i usprawniających prowadzenie działalności
przez członków Związku;
18) wielostronne propagowanie działalności prowadzonej przez członków, informowanie o warunkach i
zasadach funkcjonowania przedsiębiorców oraz opiniowanie stanu rozwoju gospodarczego na
obszarze działania Związku;
19) kształtowanie warunków uczciwej konkurencji na rynku krajowym,
20) konsultowanie i proponowanie zmian do ustawodawstwa oraz polityki społecznej i ekonomicznej
organów władzy publicznej dotyczących interesów Członków Związku;
21) wzrost poziomu wiedzy o branży rozrywkowej u uczestników rynku, w tym konsumentów, dostawców
towarów i usług, podmiotów prowadzących działalność ukierunkowaną na poprawę jakości spędzania
czasu wolnego, pracowników i organów władzy publicznej,
22) budowanie tożsamości i kreowanie wizerunku branży rozrywkowej w środkach masowego przekazu
oraz wśród konsumentów, dostawców towarów i usług, podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą i organów władzy publicznej

23) wykonywanie wszelkich innych zadań określonych przez organy statutowe Związku lub sprzyjające
rozwojowi i realizacji statutowych celów i zadań Związku.
§ 4.
1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje,
fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między Członków Związku.
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU
§ 5.
1. Członkowie Związku dzielą się na Członków: Zwyczajnych i Wspierających.
2. Członkiem Zwyczajnym Związku może być pracodawca, którego wiodącą działalnością jest sprzedaż
towarów lub świadczenie usług dotyczących spędzania wolnego czasu.
3. Członkiem Wspierającym może zostać każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
będąca osobą prawną, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową albo własną pracę na rzecz
realizacji celów Związku.
4. Członkowie Związku będący sygnatariuszami uchwały o powołaniu Związku tworzą Zgromadzenie
Założycielskie.
§ 6.
1. O przyjęciu w poczet Członków Związku decyduje Zarząd Związku, na pisemny wniosek
zainteresowanego podmiotu wsparty pisemną rekomendacją, co najmniej dwóch Członków Związku.
Uchwała Zarządu Związku powinna zostać podjęta w terminie najpóźniej 1 miesiąca od dnia złożenia
wniosku.
2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Związku. Rada Związku
podejmuje uchwałę w tej sprawie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od podjęcia uchwały Zarządu
Związku.
§ 7.
1. Członkowie Zwyczajni Związku mają prawo, do:
1) uczestnictwa w pracach Związku i jego organów,
2) korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym Statutem,
3) dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku,
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.
2. Członkowie Wspierający mają prawo, do:
1) uczestnictwa w pracach Związku,
2) korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym Statutem,
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

§ 8.
1. Członkowie Związku zobowiązani są do:
1) udziału w pracach Związku,
2) przestrzegania Statutu Związku,
3) terminowego uiszczania składek oraz innych zobowiązań wobec Związku,
4) udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności,
5) udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych,
6) przestrzegania postanowień uchwał, regulaminów i kodeksów podjętych przez organy Związku.
§ 9.
1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1) wystąpienia ze Związku,
2) rozwiązania Związku,
3) wykluczenia ze Związku przez Zarząd Związku na skutek:
a) działalności Członka Związku na szkodę Związku,
b) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres ponad 6 miesięcy,
c) rażącego naruszenia Statutu, uchwał, regulaminów lub kodeksów uchwalonych przez organy
Związku,
d) likwidacji Członka Związku lub zmiany zakresu działalności na działalność, która nie jest
związana ze sprzedażą towarów lub usług ukierunkowanych na poprawę jakości spędzania
czasu wolnego.
2. Na podstawie uchwały Rady Związku Członek Związku może zostać zawieszony w prawach Członka
Związku na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w sprawie o jego skreślenie lub wykluczenie
konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
3. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na 2 kwartały (6 miesięcy) przed upływem
roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego, w którym złożono deklarację wystąpienia.
4. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Związku, podjętej większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu Związku.
5. Od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Związku, przy
czym w okresie do czasu rozpatrzenia odwołania przez Radę Związku (nie dłużej niż 6 miesięcy),
Członek Związku jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
6. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku.

ORGANY ZWIĄZKU
§ 10.
1. Organami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Związku,
3) Zarząd Związku.
2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów chyba, że statut postanawia inaczej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 9 statutu, Wybory Członków Zarządu Związku dokonywane są
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 8 statutu, wybory Członków Rady Związku dokonywane są w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4. Na Członków Rady Związku i Członków Zarządu Związku mogą być wybierane osoby, które nie są
zatrudnione przez Członków Związku, pod warunkiem, iż wyrażą na to zgodę.
5. Do ważności uchwał organu kolegialnego Związku wymagane jest aby na posiedzeniu obecna była co
najmniej połowa Członków organu, chyba że statut stanowi inaczej.
6. Uchwały podejmowane w głosowaniu jawnym organu kolegialnego Związku mogą być podejmowane
przy pomocy elektronicznych środków przekazu. Dla ważności uchwał podejmowanych drogą
elektroniczną wymagane jest oddanie głosu przez więcej niż połowę członków organu.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 11.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.
2. Zarząd Związku zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, powiadamiając o jego terminie,
miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich Członków Związku w każdy skuteczny sposób, w
szczególności listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty e-mail, co najmniej 30 dni przed
terminem rozpoczęcia obrad.
3. W przypadku braku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Związku Walne Zgromadzenie
może zostać zwołane przez Radę Związku, po wcześniejszym wezwaniu Zarządu Związku do zwołania
Walnego Zgromadzenia w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do któregokolwiek z członków Zarządu
Związku.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Związku, z zastrzeżeniem, że prawo głosu
posiadają wyłącznie Członkowie Zwyczajni Związku.
5. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje liczba głosów odpowiadająca wysokości składki
należnej od danego Członka Zwyczajnego w danym roku kalendarzowy, nie więcej niż 5 głosów.
6. Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia podaje się informację o liczbie głosów przysługujących
poszczególnym Członkom Zwyczajnym w trakcie Walnego Zgromadzenia.

7. Członkowi Zwyczajnemu, który zalega z zapłatą składek za co najmniej 2 okresy rozliczeniowe przed
terminem Walnego Zgromadzenia, nie przysługuje prawo głosu na danym Walnym Zgromadzeniu. Za
okres rozliczeniowy przyjmuje się kwartał.
8. Członkowie Związku są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez osoby uprawnione do
reprezentacji lub pełnomocników.
9. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów,
chyba, że dla określonych uchwał Statut przewiduje inną większość.
10. Zarząd Związku jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy
od daty wpłynięcia wniosku, w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez grupę inicjatywną
reprezentującą co najmniej ¼ wszystkich Członków Zwyczajnych Związku.
§ 12.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w niniejszym Statucie, należy:
1) wybór Przewodniczącego i Członków Rady Związku spośród kandydatów zgłoszonych przez
Członków Związku,
2) odwoływanie Przewodniczącego lub Członka Rady w trakcie trwania kadencji, większością 2/3
głosów;
3) określanie kierunków działania Związku;
4) uchwalenie Statutu i jego zmian;
5) rozwiązanie Związku i podejmowanie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku
Związku;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Związku;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
RADA ZWIĄZKU
§ 13.
1. Rada Związku jest organem Związku nadzorującym prace Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami
Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Rady Związku trwa dwa lata, z zastrzeżeniem, że pierwsza kadencja trwa 4 lata.
3. Rada Związku wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, chyba,
że dla określonych uchwał Statut przewiduje inną większość.
4. Radę Związku tworzą Przewodniczący Rady Związku i od 1 do 5 członków powoływanych i
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
5. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Związku następuje w razie:
1) ustania członkostwa w Związku Członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Radzie
2) Związku,
3) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Związku, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady
Związku;
4) odwołania przez Walne Zgromadzenie;
5) odwołania upoważnienia do reprezentowania Członka Związku,

6) śmierci.
6. Posiedzenia Rady Związku odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez
Przewodniczącego Rady Związku lub co najmniej trzech członków Rady Związku, w każdy skuteczny
sposób, w szczególności listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty e-mail, co najmniej 14 dni
przed terminem posiedzenia do każdego członka Rady.
7. Posiedzeniu Rady Związku przewodniczy Przewodniczący Rady Związku lub wskazany przez niego
członek Rady Związku, a w razie nieobecności Przewodniczącego lub wskazanego przez niego
członka, inny członek Rady Związku wybrany w głosowaniu przez obecnych na posiedzeniu.
8. Zgromadzenie Założycielskie wybiera Radę Związku i jej Przewodniczącego pierwszej kadencji w
głosowaniu jawnym.
§ 14.
1. Do kompetencji Rady Związku poza sprawami wskazanymi w niniejszym statucie, należy:
1) wybór Prezesa Zarządu Związku,
2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Związku,
3) zatwierdzanie projektów i planów: działania Związku, budżetu i założeń polityki finansowej,
4) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Związku z działalności Związku,
5) ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu Związku,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawie przyjęcia lub wykluczenia Członka
Związku,
7) uchwalanie i zmiana regulaminu wewnętrznego Zarządu Związku oraz regulaminu wyboru Zarządu
Związku,
8) nadzór nad działalnością Zarządu Związku,
9) delegowanie spośród członków Rady Związku osób do pełnienia określonych funkcji w Zarządzie,
Związku w przypadku wygaśnięcia mandatów osób, które te funkcje sprawowały,
10) uchylanie uchwał Zarządu Związku,
11) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Związku,
12) na wniosek Zarządu podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji
krajowych i międzynarodowych oraz w sprawie tworzenia fundacji,
13) uchwalanie i tworzenie oddziałów terenowych Związku.
ZARZĄD ZWIĄZKU
§ 15.
1. Zarząd Związku wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów,
chyba, że dla określonych uchwał Statut przewiduje inną większość.
2. Zarząd Związku prowadzi sprawy związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.
3. Kadencja Zarządu Związku trwa dwa lata, z zastrzeżeniem, że pierwsza kadencja trwa 4 lata.
4. Zarząd może działać jednoosobowo, jeśli w jego skład wchodzi wyłącznie Prezes Zarządu. Rada
Związku ma możliwość powołania dodatkowo do trzech Członków Zarządu, wchodzących w skład
Zarządu Razem z Prezesem Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu Związku powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc.
6. Posiedzeniom Zarządu Związku przewodniczy Prezes Związku, a w przypadku jego nieobecności
wyznaczony przez niego Członek Zarządu Związku.
7. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Związku następuje w razie:
1) ustania członkostwa w Związku Członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w
Zarządzie
2) Związku,
3) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Związku, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady
4) Związku,
5) odwołania Członka Zarządu Związku przez Radę Związku,
6) śmierci.
9. Zgromadzenie Założycielskie wybiera członków Zarząd Związku i Prezesa Zarządu pierwszej kadencji
w głosowaniu jawnym.
§ 16.
1. Do kompetencji Zarządu Związku, poza sprawami wskazanymi w niniejszym statucie, należy:
1) reprezentowanie Związku,
2) przygotowanie projektów i planów: działania Związku, budżetu i założeń polityki finansowej oraz
ich realizacja,
3) składanie organom Związku sprawozdań Zarządu Związku z działalności Związku oraz
sprawozdań finansowych,
4) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych Związku, o wartości nie
przekraczającej 50 000,00 złotych,
5) utworzenie Biura Związku i zatwierdzanie planów i projektów jego działania,
6) uchwalenie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu Związku,
7) zarządzanie działalnością Biura Związku,
8) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i
Rady Związku,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania Członków Związku,
10) podejmowanie uchwał w sprawie zakresu i zasad udostępniania informacji wewnętrznych Związku
innym podmiotom niż Członkowie Zwyczajni Związku,
11) ustalanie wysokości podstawowej składki członkowskiej oraz terminów płatności.
PREZES ZARZĄDU ZWIĄZKU
§ 17.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku oraz reprezentowania Związku w sprawach
związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu Związku
jednoosobowo albo dwóch Członków Zarząd Związku działających łącznie.
2. Prezes Zarządu Związku kieruje bieżącą pracą Związku oraz Biura Związku.

§ 18.
1. Do kompetencji Prezesa Zarządu Związku należy:
1) bieżące kierowanie działalnością Związku,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Związku i Zarządu Związku,
3) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, o charakterze
doradczym, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzenie ich przewodniczących, członków oraz
regulaminów ich działania.
BIURO ZWIĄZKU
§ 19.
1. Zarząd Związku, w celu bieżącej obsługi Związku oraz jego organów może powołać Biuro Związku.
2. Utworzenie Biura Związku następuje w drodze uchwały Zarządu Związku określającej kompetencje i
zakres działania Biura Związku.
3. Pracą Biura Związku kieruje Prezes Zarządu Związku, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami
organów Związku. W szczególności Prezes Zarządu Związku określa strukturę organizacyjną Biura
Związku.
MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 20.
1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej
działalności, w tym działalności gospodarczej, z dochodów z majątków organizacji, a także dotacji i
subwencji otrzymywanych zgodnie z przepisami prawa.
2. Składka członkowska należna od Członków Zwyczajnych (prowadzących działalność rozrywkową)
może składać się ze składki podstawowej oraz składki dodatkowej.
3. Składka podstawowa jest należna od ilości rocznych obrotów ze sprzedaży towarów i usług
wykazanych przez Członka w ostatnim sprawozdaniu finansowym złożonym do rejestru sądowego.
4. Składka członkowska należna od Członków Wspierających jest określana przez Zarząd Związku.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21.
1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów,
w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób
przeznaczenia i podziału majątku Związku.
3. Uchwała o zmianie statutu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

