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Roczne Sprawozdanie z działalności Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami 

Autorskimi za rok 2014. 

                                 Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO. 

Rozdział I. 

1. Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO. 

Adres i siedziba : 03-717 Warszawa; ul Kłopotowskiego 22. 

2. Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

3. KRS: 0000121020; Regon ;010012308; 

4. W roku sprawozdawczym 2014, Stowarzyszenie PRO nie dokonało zmiany w Statucie PRO. Kopia 

Statutu PRO stanowi załącznik  do sprawozdania. 

5. Zasady funkcjonowania PRO ,dotyczące Zbiorowego Zarządzania, określa Regulamin Repartycji 

Odszkodowań. W dniu 25 kwietnia 2014 roku zostały dokonane zmiany w Regulaminie Repartycji 

Odszkodowań w zakresie okresów przedawnień o treści 

„Kwoty nie podjętych przez podmioty uprawnione uzyskanych przez PRO odszkodowań będą przekazywane na cele 

statutowe PRO :  po upływie 10 lat do końca roku kalendarzowego, w którym zostały one uzyskane przez PRO lub w 

przypadku nie uzyskania przez PRO, mimo dwukrotnej, pisemnej próbie podjęcia kontaktu z poszkodowanym, 

informacji i danych koniecznych do przekazania odszkodowania poszkodowanemu.”  

Pełny tekst Regulaminu Repartycji Odszkodowań stanowi załącznik  do sprawozdania. 

6. Imiona i  nazwiska Członków Organów Statutowych PRO w roku sprawozdawczym 2014. 

Skład Zarządu Stowarzyszenia PRO w 2014 r. 

Sławomir Kosz Prezes Stowarzyszenia PRO 

Daniel Miłaczewski Członek Zarządu 

Marek Cierniak Wiceprezes PRO 

Mariusz Sosnowski Członek Zarządu 

Radosław Maculewicz Wiceprezes PRO 

 

Komisja Rewizyjna 
 

Waldemar Braun Członek KR 

Grzegorz Borkowski Członek KR 
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Sąd Koleżeński 

Anna Andraszek Członek SK 

Bogdan Maculewicz Członek SK 

7. Skład Organów Statutowych PRO został wybrany na XXVI Zwyczajnym Walnym Zebraniu 

Stowarzyszenia PRO w dniu 25 czerwca 2014 roku. Kadencja trwa 2 lata. Nowy skład Organów 

Statutowych zostanie wybrany na Walnym Zebraniu PRO w 2016 roku. 

8. Struktura organizacyjna PRO pozostaje bez zmian od czasu powstania w 1995 r. W skład Organów 

Zarządzających Stowarzyszenia PRO wchodzą: Walne Zebranie PRO, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd 

Koleżeński (zgodnie ze Statutem PRO). Stowarzyszenie PRO nie posiada terenowych jednostek 

organizacyjnych. 

9. Stowarzyszenie PRO nie posiada terenowych jednostek organizacyjnych organizacji zbiorowego 

zarządzania. 

10. Zgodnie z rozdz. III, par. 6-11 Stowarzyszenie PRO posiada następujące rodzaje Członków: 

a) Członkowie Zwyczajni- Osoby Fizyczne (Czynne i bierne prawo wyborcze do organów statutowych 

organizacji).  

Liczba Członków w roku sprawozdawczym 2014- 28 

b) Członkowie Zwyczajni- Osoby Prawne (Czynne i bierne prawo wyborcze do organów statutowych 

organizacji). 

Liczba Członków w roku sprawozdawczym 2014- 5 

c) Członkowie Wspierający 

Liczba Członków w roku sprawozdawczym 2014-0 

d) Członkowie Honorowi 

Liczba Członków w okresie sprawozdawczym 2014- 3 

Łączna liczba Członków Stowarzyszenia PRO w roku sprawozdawczym 2014- 36 

W roku sprawozdawczym 2014 nie odnotowano zmian w liczbie Członków w żadnej z kategorii 

członkostwa. 

11. W roku sprawozdawczym 2014, Stowarzyszenie PRO nie powołało komisji, rad i innych zespołów . 

12. W roku sprawozdawczym 2014, Stowarzyszenie PRO nie  ustanowiło żadnych fundacji. 

13. Stowarzyszenie PRO jest Członkiem następujących organizacji: 

a) KROS- Organizacja na rzecz Otwartych Standardów – od 2006 roku- PRO było Członkiem 

Założycielem. 

b) BSA- Członek Obserwator od 2002 roku. 
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c) Współpraca z organizacjami PTI (Polskie Towarzystwo Informatyczne) i PIIT (Polska Izba Informatyki I 

Telekomunikacji) 

14. W roku sprawozdawczym 2014, Stowarzyszenie PRO nie utworzyło  żadnych podmiotów oraz nie było  

wspólnikiem i akcjonariuszem żadnych podmiotów.  

15. Stowarzyszenie PRO nie jest Członkiem organizacji międzynarodowych. 

Rozdział II. 

1. Stowarzyszenie PRO zawarło łącznie 45 umów o powierzenie w zarząd praw autorskich z czego  3 

umowy o powierzenie w zarząd praw autorskich zawarto  z podmiotami zagranicznymi. 

2. W roku sprawozdawczym 2014 Stowarzyszenie PRO zawarło 5 umów o powierzenie praw 

autorskich, z czego 3 z podmiotami zagranicznymi. 

3. W roku sprawozdawczym 2014 , żaden z podmiotów nie wycofał swoich praw ze zbiorowego 

zarządzania. 

4. Stowarzyszenie PRO zawarło 13 umów o powierzenie praw autorskich z Członkami PRO. 

5. W roku sprawozdawczym 2014, Stowarzyszenie PRO zawarło 1 umowę o powierzenie w zarząd 

praw autorskich z Członkiem PRO. 

6. W roku sprawozdawczym 2014, żaden z Członków PRO nie wycofał swoich praw ze zbiorowego 

zarządu. 

7. Liczba podmiotów, którymi PRO zarządza na podstawie umowy o powierzenie w zarząd praw 

autorskich według stanu na koniec 2014 roku : 45 

8. Wzory Stosowanych przez PRO dokumentów określających zasady powierzenia praw w zbiorowy 

zarząd: 

a) Umowa o powierzenie w zarząd praw autorskich (stanowi załącznik  do sprawozdania) 

b)  Regulamin w sprawie określenia zasad i trybu rejestracji oprogramowania komputerowego 

(stanowi załącznik  do sprawozdania) 

c) Formularz Polskiego Rejestru Oprogramowania (stanowi załącznik  do sprawozdania) 

9. W roku 2014, Stowarzyszenie PRO nie zawarło porozumień o wzajemnej lub jednostronnej 

reprezentacji z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 

10. Stowarzyszenie PRO nie dokonuje inkasa wynagrodzeń. Stowarzyszenie PRO dokonuje wypłat 

odszkodowań na rzecz podmiotów zagranicznych, które nie posiadają przedstawicieli prawnych na 

terenie RP, na podstawie Zezwolenia Ministra Kultury na zbiorowe zarządzanie prawami 

autorskimi na następujących polach eksploatacji: 

- utrwalanie 

- zwielokrotnienie określoną techniką 

- wprowadzanie do obrotu 

- wprowadzenie do pamięci komputera 

- najem 

-dzierżawa 

Decyzja Ministra Kultury i Sztuki ( DP.041/Z/2/95 stanowi załącznik  do sprawozdania. 



 

 

Stowarzyszenie “PRO”, ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa,  

tel./fax: (22) 762 86 21, E’mail: pro@pro.org.pl. 

www.pro.org.pl 

 

STOWARZYSZENIE POLSKI RYNEK OPROGRAMOWANIA 

POLISH SOFTWARE MARKET ASSOCIATION 

NIP: 526-17-33-342 KRS: 0000121020 REGON: 010012308 

 

Rozdział III. 

1. Stowarzyszenie PRO nie posiada tabel wynagrodzeń prawomocnie zatwierdzonych przez 

Komisję Prawa Autorskiego lub sąd, obowiązujących w roku sprawozdawczym 2014. 

2. W roku sprawozdawczym 2014, Stowarzyszenie PRO rozliczało się z poszkodowanymi 

na podstawie obowiązującego w 2014 roku, Regulaminu Repartycji Odszkodowań. Pełny 

tekst Regulaminu Repartycji Odszkodowań, zatwierdzony przez Zarząd  24 kwietnia 2014 

r.  stanowi załącznik do sprawozdania. 

„Zasady rozliczeń z poszkodowanymi 

Powierzenie majątkowych praw autorskich w ochronę i zarząd Stowarzyszeniu Polski Rynek 

Oprogramowania  PRO nie wymaga opłaty.  

Na pokrycie kosztów prowadzenia zbiorowego zarządzania Stowarzyszenie PRO dokonuje potrącenia  

z kwoty należności odszkodowań wyegzekwowanych na rzecz  reprezentowanych  podmiotów 

poszkodowanych – kosztów inkasa i repartycji (prowizji) według poniższych zasad w wysokości: 

 Zryczałtowanej kwoty 50,00 złotych od każdej prowadzonej sprawy, mającej na celu 

uzyskanie odszkodowania na rzecz uprawnionego poszkodowanego podmiotu oraz 

 20%  od kwoty wyegzekwowanych kwot odszkodowań na rzecz uprawnionego 

poszkodowanego podmiotu. 

O wszystkich należnościach zainkasowanych przez PRO, poszkodowani informowani są przynajmniej 

raz do roku, do końca I kwartału, za rok poprzedni, przy uwzględnieniu powyższych zasad. 

PRO zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania na konto poszkodowanego  po otrzymaniu wszystkich 

niezbędnych danych i informacji koniecznych do wykonania przelewu, na następujących zasadach: 

a) rozliczenie następuje co pół roku , w terminie 30 dni od upływu każdego półrocza. 

b) Po upływie danego roku kalendarzowego: w terminie 30 dni od upływu tego roku kalendarzowego 

nastąpi rozliczenie pozostałych kwot odszkodowań, które nie zostały wypłacone w trybie opisanym 

powyżej w pkt. a), przy czym kwoty odszkodowań poniżej wartości: 

 50 zł (w przypadku odszkodowań dla podmiotów polskich) 

 200 zł (w przypadku odszkodowań dla podmiotów zagranicznych) 

     nie są wypłacane, ale przekazywane do  rozliczenia na następny rok kalendarzowy. 

Kwoty nie podjętych przez podmioty uprawnione uzyskanych przez PRO odszkodowań będą 

przekazywane na cele statutowe PRO :  po upływie 10 lat do końca roku kalendarzowego, w którym 

zostały one uzyskane przez PRO lub w przypadku nie uzyskania przez PRO, mimo dwukrotnej, 

pisemnej próbie podjęcia kontaktu z poszkodowanym, informacji i danych koniecznych do przekazania 

odszkodowania poszkodowanemu. „ 

3. Stowarzyszenie PRO wykonywała zbiorowe zarządzanie w roku 2014, na następujących 

polach eksploatacji, zgodnie z zezwoleniem Ministra Kultury: 

- utrwalanie 

- zwielokrotnienie określoną techniką 

- wprowadzanie do obrotu 

- wprowadzenie do pamięci komputera 

- najem 

-dzierżawa 
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W kolejnym roku sprawozdawczym, Stowarzyszenie PRO zamierza wykonywać zbiorowe 

zarządzanie na tych samych polach eksploatacji, zgodnie z zezwoleniem Ministra Kultury. 

4.  Stowarzyszenie PRO posiada następujące wzory umów o powierzenie w zarząd praw 

autorskich na wszystkich polach eksploatacji : 

- Umowa o powierzenie w zarząd praw autorskich z podmiotami polskimi (załącznik nr 3 do 

sprawozdania) 

- Umowa o powierzenie w zarząd praw autorskich z podmiotami zagranicznymi- 

pełnomocnictwo do reprezentacji na terenie RP ( załącznik do sprawozdania). 

5. Liczba korzystających, z którymi PRO zawarło umowy o powierzenie w zarząd praw 

autorskich na koniec roku 2014- 45. 

6. Liczba korzystających, z którymi PRO zawarło umowy o powierzenie w zarząd praw 

autorskich na wszystkich polach eksploatacji na koniec 2014 r- 45 

7. Liczba umów zawartych w 2014 roku-5. 

8. W roku sprawozdawczym 2014 wszystkie zawarte umowy na poszczególnych polach 

eksploatacji były obowiązujące. 

9. W roku sprawozdawczym 2014, Stowarzyszenie PRO nie zawierało porozumień o których 

mowa w art. 107 ustawy o prawie autorskim. 

10. Stowarzyszenie PRO nie wyznaczyło podmiotu o którym mowa w art. 107 ust 4 ustawy. 

11. Wysokość odszkodowań dla firm poszkodowanych, uzyskanych z tytułu zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi, wynikających ze spraw zamkniętych za rok 2014-  

219 543,37 zł. 

12. Wskazanie wysokości opłat zainkasowanych z tytułu zbiorowego zarządzania w roku 

2014- 0. 

Wskazanie wysokości wypłat dla poszkodowanych w roku sprawozdawczym 2014 

wynikających ze spraw zakończonych zgodnie z Regulaminem Repartycji Odszkodowań: 

2014 Liczba 

spraw 

Kwota 

zawartych 

ugód 

Kwota 

wyroków 

sądowych 

Prowizja 

agencji 

Prowizja 

PRO 

Dla 

poszkodowanych 

Hetman            63         400,00   194 779,91    98 889,56    25 930,05            70 360,30 

Kanc.W. 

Cieślak 

             9     32680,00       1 299,40    10 641,79      5 513,93            17 823,68 

Kanc.P. 

Kozłowski 

           42     89 263,49     23 392,41    26 016,04     21977,63            64 662,23 

Lege Artis              2            0,00       4 077,16        770,66         986,64              2 319,86 

Kanc. M. 

Barczewski 

             5       2016,45       1 443,19         691,93         691,93              2 075,78 

PRO            60       4440,00     76 135,55            0,00    18 274,03            62 301,52 

Razem          181  128 799,94   301 127,62  137 009,98    73 374,21          219 543,37 

       13. Opłaty i wynagrodzenia uzyskane w roku sprawozdawczym 2014 od krajowych i zagranicznych 

organizacji zbiorowego zarządzania-  0,00 zł. 

14. System rozliczenia z  poszkodowanymi określa Regulamin Repartycji Odszkodowań, zatwierdzony 

przez Zarząd w dniu 24.04. 2014 r. 

„Powierzenie majątkowych praw autorskich w ochronę i zarząd Stowarzyszeniu Polski Rynek 

Oprogramowania  PRO nie wymaga opłaty.  

Na pokrycie kosztów prowadzenia zbiorowego zarządzania Stowarzyszenie PRO dokonuje potrącenia   
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z kwoty należności odszkodowań wyegzekwowanych na rzecz  reprezentowanych  podmiotów 

poszkodowanych – kosztów inkasa i repartycji (prowizji) według poniższych zasad w wysokości: 

 

 

 Zryczałtowanej kwoty 50,00 złotych od każdej prowadzonej sprawy, mającej na celu 

uzyskanie odszkodowania na rzecz uprawnionego poszkodowanego podmiotu oraz 

 20%  od kwoty wyegzekwowanych kwot odszkodowań na rzecz uprawnionego 

poszkodowanego podmiotu.” 

15. Stowarzyszenie PRO podpisało umowy o obsługę prawną z kancelariami : Macieja 

Barczewskiego z Gdańska; Pawła Kozłowskiego z Warszawy. Obie Kancelarie rozliczane są na 

podstawie zawartych umów z czerwca 2014 roku. 

„ Za wszelkie czynności określone w par.1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie 

należne Kancelarii w następujący sposób: 

- wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 500,00 zł netto miesięcznie; 

- prowizja w wysokości 10% netto od kwoty uzyskanej w postępowaniach zakończonych 

prawomocnym wyrokiem” 

Rozdział IV. 

1. Stowarzyszenie PRO dokonuje repartycji odszkodowań na podstawie Regulaminu Repartycji 

Odszkodowań. Zmiany w Regulaminie uchwalono przez Zarząd PRO 24 kwietnia 2014 roku. 

Regulamin ze zmianami w załączniku. 

2. Wysokość potrąceń tytułem kosztów repartycji odszkodowań: 20% od kwoty wyegzekwowanych 

odszkodowań dotyczących spraw zamkniętych, zgodnie z Regulaminem Repartycji Odszkodowań 

:210 384,19 

„Powierzenie majątkowych praw autorskich w ochronę i zarząd Stowarzyszeniu Polski Rynek 

Oprogramowania  PRO nie wymaga opłaty. Na pokrycie kosztów prowadzenia zbiorowego 

zarządzania Stowarzyszenie PRO dokonuje potrącenia  z kwoty należności odszkodowań 

wyegzekwowanych na rzecz  reprezentowanych  podmiotów poszkodowanych – kosztów inkasa i 

repartycji (prowizji) według poniższych zasad w wysokości: 

        -Zryczałtowanej kwoty 50,00 złotych od każdej prowadzonej sprawy, mającej na celu  uzyskanie  

odszkodowania na rzecz uprawnionego poszkodowanego podmiotu oraz 

  -20%  od kwoty wyegzekwowanych kwot odszkodowań na rzecz uprawnionego 

poszkodowanego podmiotu.” 

3. Stowarzyszenie PRO nie dokonuje innych potrąceń niż koszty repartycji odszkodowań wskazane w 

pkt2. 

4. Wszystkie środki pieniężne wpłacane przez sprawców z tytułu zasądzonych wyroków lub 

zawartych ugód ( wpłacane w całości lub ratalnie, zgodnie z sentencją wyroku sądowego  lub 

zawartej ugody) , gromadzone są na koncie depozytowym PRO. Stowarzyszenie PRO rozlicza się z 

poszkodowanymi raz w roku , na podstawie Regulaminu Repartycji Odszkodowań i Rocznego 

Raportu Spraw Zakończonych za dany rok. Za sprawę zamkniętą uważa się sprawę co do której 

sprawca wpłacił całość zasądzonej kwoty wyroku lub ugody pozasądowej. Stowarzyszenie PRO 

informuje poszkodowane firmy o wysokości zasądzonych kwot. Poszkodowane firmy przesyłają do 

PRO informację o sposobie przekazania zasądzonych kwot, podając aktualny numer konta 

bankowego do przelania zasądzonej kwoty lub decyzję o przekazaniu zasądzonej kwoty na cele 

statutowe PRO. Odsetki z lokat bankowych dotyczących konta depozytowego, przekazywane są na 

konto depozytowe i przeznaczone są na wypłaty dla poszkodowanych. 
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5. Łączna wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń przekazanych w roku 

sprawozdawczym 2014 krajowym organizacjom zbiorowego zarządzania- 0,00 zł. 

6. Łączna wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń przekazanych w roku sprawozdawczym 2014 

zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania- 0,00 zł. 

 

7. Łączna wysokość odszkodowań i innych świadczeń przekazanych w roku sprawozdawczym 2014 

bezpośrednio na rzecz uprawnionych firm poszkodowanych- 49 576,83 zł dla 35 podmiotów. 

8. Łączna wysokość środków przekazanych w roku sprawozdawczym ,poszczególnym krajowym 

organizacjom zbiorowego zarządzania: 

a) na podst. Art. 20 ustawy- 0,00 zł 

b) na podst. Atr. 20 ust.1-    0,00 zł 

 

9. Łączna wysokość dokonanych w roku sprawozdawczym wypłat brutto środków bezpośrednio na 

rzecz uprawnionych: 58 491,73 zł 

a) 49 576,83 zł na rzecz firm poszkodowanych 

b) 8914,90 zł firmy poszkodowane przekazały na cele statutowe PRO  

NALICZONE ODSZKODOWANIA 2006-2014 

Kwoty wypłat dla poszkodowanych wynikające z zakończonych spraw w latach 2006-2014:  

2006 26 251,02 

2007 34 918,75 

2008 75 179,86 

2009 99 895,43 

2010 134 282,16    

2011 291 889,61    

2012 178 204,28    

2013 188 324,24    

                                                                                                                                              2014                   219 543,37 

Łącznie  1 248 488,72 

 

WYPŁACONE/PRZEKAZANE NA CELE STATUTOWE PRO ODSZKODOWANIA 2006-2014 

Kwoty wypłacone poszkodowanym 463 836,19 

Kwoty przekazane przez poszkodowanych na cele statutowe PRO   68 386,02 

Kwoty przekazane na cele statutowe (wynikające z przedawnień) 143 788,26 

Łącznie wypłacono poszkodowanym lub przekazano na cele statutowe PRO 676 010,47 

 

Liczba uprawnionych: 48 

10. Łączna wysokość zainkasowanych odszkodowań w roku 2014 i latach poprzednich, podzielonych i 

nie wypłaconych:  572 478,25 zł 

- w roku 2014: 78 886,78 zł 

- w latach poprzednich: 493 591,47 zł 

Niewypłacone środki: 572 478,25 zł 
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a) Stowarzyszenie PRO rozlicza w danym roku sprawy zamknięte, w których 

sprawca wpłacił całość odszkodowania zasądzonego wyrokiem do danej sprawy. Nie wypłacone 

środki pochodzą z nie zakończenia wszystkich spraw rozpoczętych w danym roku i latach 

poprzednich. 

b) Nie wypłacone środki pochodzą z braku możliwości ustalenia aktualnych adresów firm (firmy 

zagraniczne upadłe, nie istniejące już, wykupione), oraz braku odpowiedzi ze strony firm, na 

wielokrotne zawiadomienia PRO ,o oczekujących odszkodowaniach. 

 

11. Łączna kwota nie wypłaconych odszkodowań w latach 2006-2014, nie podzielonych i nie 

wypłaconych na koniec roku sprawozdawczego: 333 520,04 

12. Łączna kwota zainkasowanych odszkodowań w roku sprawozdawczym i latach poprzednich, 

podzielonych i nie wypłaconych: 572 478,25 

13. Łączna kwota zainkasowanych odszkodowań , nie podzielonych i nie wypłaconych w roku 

sprawozdawczym : 601 958,66. 

14. Zasady określające środki, co do których upłynął termin przedawnienia określa Regulamin 

Repartycji Odszkodowań. 

„Kwoty nie podjętych przez podmioty uprawnione uzyskanych przez PRO odszkodowań będą 

przekazywane na cele statutowe PRO :  po upływie 10 lat do końca roku kalendarzowego, w którym 

zostały one uzyskane przez PRO lub w przypadku nie uzyskania przez PRO, mimo dwukrotnej, 

pisemnej próbie podjęcia kontaktu z poszkodowanym, informacji i danych koniecznych do przekazania 

odszkodowania poszkodowanemu.” 

Wysokość tych środków na koniec roku sprawozdawczego 2014 : 80 771,56. Środki przekazywane są 

na cele statutowe PRO. 

15. Wykaz uchwał Zarządu PRO w roku sprawozdawczym 2014, dotyczących zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi. 

UCHWAŁA NR1 ; Zarząd Stowarzyszenia PRO, na swoim posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 zatwierdza 

projekt nowej umowy o współpracy PRO-Kancelarie. Umowy będą obowiązywały od daty ich podpisania. 

UCHWAŁA NR 1:Zarząd Stowarzyszenia PRO, na swoim posiedzeniu w dniu 24.04.2014 uchwala zmiany w 

punkcie 6 Regulaminu Repartycji Odszkodowań w brzmieniu: Kwoty nie podjęte przez podmioty uprawnione, 

uzyskanych przez PRO odszkodowań, będą przekazywane na cele statutowe PRO: po upływie 10 lat do końca 

roku kalendarzowego, w którym zostały one uzyskane przez PRO lub w przypadku nie uzyskania przez PRO, 

mimo dwukrotnej, pisemnej próbie podjęcia kontaktu z poszkodowanym, informacji i danych koniecznych do 

przekazania odszkodowania poszkodowanemu. 

Uchwała nr1: Zarząd PRO, na swoim posiedzeniu w dniu 25.06.2014 uchwala zmiany w zasadach rozliczeń z 

Kancelariami. Kancelarie otrzymają zryczałtowaną kwotę w wysokości 500,00 zł za prowadzenie spraw PRO. 

Jednocześnie zostaje wykreślona opłata w wysokości 50,00 zł od każdej sprawy prowadzonej przez Kancelarie. 

Uchwała nr 1; Zarząd Stowarzyszenia PRO, na swoim posiedzeniu w dniu 16.12.2014 r uchwala przekazanie 

kwoty : 80 771,56 zł z nieodebranych odszkodowań na cele statutowe PRO, zgodnie z punktem 6 lit b Regulaminu 

Repartycji Odszkodowań uchwalonego przez Zarząd w dniu 24.04.14. 

 

                                                                                                                         Prezes Stowarzyszenia PRO 
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