STATUT

Stowarzyszenia Związek Artystów Wykonawców STOART

( tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zebranie Delegatów
w dniu 4 marca 2012 r. , w dniu 2 marca 2013 r. oraz w dniu 4 czerwca 2016 r. )
Stowarzyszenie Związek Artystów Wykonawców STOART swój rodowód wywodzi z założonego
w 1995 roku Związku Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART. Założycielami i członkami
tego Związku Stowarzyszeń były trzy Stowarzyszenia zrzeszające artystów wykonawców
wszystkich gatunków muzyki, mianowicie Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych w Polsce
STOMUR, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków SPAM i Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
PSJ. W roku 2007 Związek Stowarzyszeń został przekształcony w Stowarzyszenie o nazwie
Związek Artystów Wykonawców STOART.
Przekształceniu uległa organizacyjna forma działalności STOART, niezmienne natomiast
pozostały cele działalności i szerokie grono członków Stowarzyszenia – artystów wykonawców
reprezentujących wszystkie gatunki muzyki .

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Związek Artystów Wykonawców STOART, zwane dalej „STOART”, działa
głównie na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr
20, poz. 104 ze zmianami), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami), ratyfikowanych umów międzynarodowych
dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych oraz niniejszego statutu.

§2
STOART jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§3
Terenem działania STOART jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz
jest miasto stołeczne Warszawa.

§4
1. STOART może być członkiem krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu
działania.
2. STOART może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest stroną.
3. W kontaktach międzynarodowych STOART może używać anglojęzycznej nazwy „Union
of Performing Artists STOART".

§5
STOART posiada osobowość prawną.
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§6
1. STOART opiera działalność na pracy społecznej swoich członków .
2. Zasada, o której mowa w ust.1, nie wyłącza możliwości poddania określonej sfery
działania regułom odpłatności.
3. Do prowadzenia swych spraw STOART może zatrudniać pracowników , w tym swoich
członków .

§7

STOART używa pieczęci:
1) okrągłej z napisem w otoku: „Związek Artystów Wykonawców w Warszawie" oraz w środku
– „STOART”.
2) podłużnej z napisem : „Związek Artystów Wykonawców STOART" oraz adresem, numerami
telefonów i numerem NIP.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji
§8
1. Celem STOART jest:
1) zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych STOART praw pokrewnych oraz wykonywanie
uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
2) popularyzowanie działań artystów wykonawców oraz ułatwianie rozwoju tych działań,
3) udzielanie pomocy materialnej osobom fizycznym , będącym członkami zwyczajnymi lub
członkami-kandydatami , w miarę potrzeb i możliwości .
2. W zakresie celów określonych w ust. 1 STOART może reprezentować interesy zbiorowe
swoich członków wobec organów władzy publicznej .

§9
1. Swoje cele STOART realizuje poprzez:
1) doskonalenie systemu wykonywania zbiorowego zarządu,
2) zajmowanie stanowiska wobec spraw dotyczących całokształtu kultury muzycznej,
3) współpracę z osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą
realizującymi lub wspierającymi cele zbieżne z celami STOART,
4) organizowanie oraz firmowanie sympozjów i kursów – w ramach własnych możliwości lub
wspólnie z członkami wspierającymi, sponsorami i innymi osobami fizycznymi oraz jednostkami
organizacyjnymi,
5) udzielanie pomocy i sprawowanie doradztwa w sprawach dotyczących zarządzania i ochrony
praw pokrewnych, przyznawanie stowarzyszeniowych nagród, wyróżnień, dyplomów, jak też
występowanie z wnioskami o odznaczenia lub wyróżnienia państwowe i resortowe dla swoich
członków,
7) udzielanie swoim członkom zwyczajnym , będącym osobami fizycznymi oraz członkomkandydatom finansowej , rzeczowej i prawnej pomocy w sprawach artystyczno-zawodowych
oraz materialno-bytowych.
2. W celu zapewnienia rzetelnego wykonywania zadań statutowych, STOART może tworzyć
fundusze - socjalny oraz promocyjny.

Rozdział III

Członkostwo – powstanie, zawieszenie, ustanie
§ 10
1. Członkami STOART mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna działa w STOART przez swojego przedstawiciela.
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§ 11
1)
2)
3)
4)

Członkowie STOART dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków - kandydatów,
członków wspierających,
członków honorowych.

§ 12

1. Powstanie stosunku członkostwa zwyczajnego, wspierającego i kandydackiego następuje
w wyniku złożenia dwustronnego oświadczenia woli; przez zainteresowaną osobę i podpisane
przez nią - o przystąpieniu do STOART, przez Zarząd – o przyjęciu do STOART.
2. Rodzaj dokumentów dotyczących przystąpienia i przyjęcia do STOART określa Zarząd.
3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do STOART, zainteresowanej osobie
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, nie później niż w terminie miesiąca od
dnia doręczenia osobie zainteresowanej uchwały z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem Zarządu.

§ 13
1. Osobom fizycznym, w uznaniu szczególnych zasług dla STOART, może być przyznane
członkostwo honorowe.
2. Godność członka honorowego STOART przyznaje Walne Zebranie Delegatów w drodze
uchwały, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 14
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, cudzoziemiec bez względu na miejsce
zamieszkania, jeżeli składający oświadczenie woli o przystąpieniu do STOART spełnia następujące
warunki:
1) jest artystą wykonawcą utworów muzycznych lub słowno-muzycznych w rozumieniu prawa
autorskiego,
2) otrzymał zapłatę za korzystanie z artystycznego wykonania od jakiegokolwiek podmiotu
obowiązanego do takiej zapłaty w rozumieniu prawa autorskiego ,
3) powierzył STOART w części lub w całości zarządzanie i ochronę praw pokrewnych.
2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba prawna , prowadząca działalność
powiązaną z celami działania STOART i chroniącą interesy artystów wykonawców
reprezentowanych przez STOART.

§ 15
1. Członkiem-kandydatem może być osoba fizyczna , która spełnia warunki określone w § 14

ust. 1 , z wyjątkiem warunków , o których mowa w pkt 2 i 3 tego ustępu.
2. Po spełnienie warunków , o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3 , członkostwo
kandydackie przekształca się w członkostwo zwyczajne , na podstawie uchwały niezwłocznie
podjętej przez Zarząd.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub mająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych osoba fizyczna.
2. Członek wspierający powinien zadeklarować współdziałanie w realizacji celów STOART
i materialne wspieranie jego działalności.
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§ 17
1. Stosunek członkostwa zwyczajnego i kandydackiego ulega zawieszeniu:

1) z mocy prawa,
2) w wyniku prawomocnego orzeczenia kary organizacyjnej zawieszenia w prawach członka,
3) w razie złożenia przez członka jednostronnego, pisemnego oświadczenia woli o zawieszeniu
członkostwa wskutek zdarzeń uniemożliwiających przez dłuższy czas wykonywanie obowiązków
i korzystanie z praw członkowskich.
2. Zawieszenie członkostwa nie powoduje wygaśnięcia stosunku członkostwa, ustają
natomiast uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego i członka-kandydata .

§ 18
1. Stosunek członkostwa zwyczajnego i kandydackiego ustaje w razie:
1) wystąpienia ze STOART, w wyniku złożenia przez członka jednostronnego, pisemnego
oświadczenia woli – z dniem, gdy oświadczenie doszło do STOART w taki sposób, że
Stowarzyszenie mogło zapoznać się z jego treścią,
2) wykluczenia członka ze STOART na mocy prawomocnej uchwały władz STOART – z dniem
uprawomocnienia się uchwały,
3) śmierci członka – osoby fizycznej albo ustania osoby prawnej,
4) ubezwłasnowolnienia lub pozbawienia praw publicznych osoby fizycznej – z dniem
uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tych sprawach ,
5) rozwiązania STOART – z dniem rozwiązania.
2. Ponowne powstanie stosunku członkostwa między STOART, a osobą wykluczoną może
mieć miejsce nie wcześniej niż po upływie 8 lat od dnia wykluczenia i jedynie w drodze pisemnie
uzasadnionej uchwały Walnego Zebrania Delegatów, podjętej w głosowaniu tajnym na wniosek
wykluczonego lub władz STOART.

§ 19
1. Stosunek członkostwa wspierającego ustaje w razie:
1) wystąpienia ze STOART w wyniku złożenia przez członka jednostronnego pisemnego
oświadczenia woli – z dniem, gdy oświadczenie doszło do STOART w taki sposób, że
Stowarzyszenie mogło zapoznać się z jego treścią,
2) śmierci członka – osoby fizycznej,
3) ustania osoby prawnej,
4) nie wywiązywania się z obowiązków członka wspierającego, określonych w statucie,
5) rozwiązanie STOART.
2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust.1 pkt 4 następuje na mocy uchwały
Walnego Zebrania Delegatów podjętej na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 20
1. Członkostwo honorowe ustaje w razie:
1) złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z godności członka honorowego – z dniem
gdy oświadczenie doszło do STOART w taki sposób, że Stowarzyszenie mogło zapoznać się z jego
treścią.
2) śmierci członka honorowego,
3) pozbawienia godności członka honorowego w związku z wyrządzeniem STOART rażącej
szkody.
2. Pozbawienie godności członka honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania
Delegatów, podjętej na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
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Rozdział IV

Członkowie , ich prawa i obowiązki
§ 21
Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz STOART,
2) do wystąpienia ze STOART,
3) do korzystania z opieki, pomocy i innych świadczeń STOART,
4) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach, stypendiach,
imprezach i innych formach działalności organizowanych przez STOART,
5) do uzyskiwania informacji o działalności STOART,
6) występowania do władz STOART z wnioskami , skargami oraz inicjatywą uchwałodawczą
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami,
7) noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 22
Członek-kandydat ma prawa określone w § 21 , z wyjątkiem prawa wybierania i bycia
wybranym do władz STOART.

§ 23

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Członek zwyczajny ma obowiązek:
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz STOART,
regularnego opłacania składek członkowskich,
rzetelnego wykonywania przyjętych na siebie obowiązków związanych z działalnością STOART,
czynnego popierania celów STOART,
dbania o prestiż STOART,
udziału w pracach społecznych na rzecz STOART.

§ 24
Członek-kandydat ma obowiązki określone w § 23, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek
członkowskich.

§ 25
Członek wspierający ma prawa określone w § 21 pkt 2, 4 - 6 .

§ 26
Członek wspierający ma obowiązek regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, a także obowiązki określone w § 23, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek
członkowskich.

Rozdział V

Kary organizacyjne , środki odwoławcze
§ 27
1. Za nieprzestrzeganie przez członka zwyczajnego lub członka-kandydata obowiązków
określonych w § 23 Zarząd, w zależności od stopnia winy, w drodze uchwały, może stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany,
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3) karę zawieszenia w prawach członka STOART na czas od 6 miesięcy do 2 lat,
4) karę wykluczenia ze STOART,
2. Karę organizacyjną za nieprzestrzeganie obowiązku regularnego opłacania składek
członkowskich wolno stosować, jeżeli okres niepłacenia jest dłuższy niż 12 miesięcy i po
uprzednim, bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich zapłaty.

§ 28
1. Od kary organizacyjnej orzeczonej przez Zarząd przysługuje odwołanie do Komisji
Rewizyjnej, nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia członkowi uchwały
z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.
2. Zarząd , odwołanie wraz z pisemnym stanowiskiem wobec jego treści, niezwłocznie
doręcza Komisji Rewizyjnej, która obowiązana jest rozpoznać odwołanie w terminie miesiąca
od jego doręczenia.
3. Komisja Rewizyjna, w drodze uchwały, może nałożoną karę utrzymać w mocy, uchylić lub
zmienić, z tym , że zmiana nie może nastąpić na niekorzyść odwołującego się.
4. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie kary organizacyjnej orzeczonej przez Zarząd kończy
postępowanie wewnątrzorganizacyjne w tej sprawie z wyjątkiem określonym w ust. 5.
5. Od kary organizacyjnej wykluczenia ze STOART, orzeczonej przez Zarząd i utrzymanej
w mocy przez Komisję Rewizyjną, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, nie
później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia członkowi uchwały Komisji Rewizyjnej
z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, która obowiązana
jest złożyć wniosek w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów w celu rozpoznania,
odwołania, nie później niż trzy miesiące od daty doręczenia wniosku. Walne Zebranie Delegatów
po rozpoznaniu odwołania, może podjąć uchwałę o treści określonej w ust. 3.
6. Wniesienie odwołania po upływie terminów określonych w ust. 1 i 5 jest bezskuteczne.
7. Orzeczenie o karze organizacyjnej staje się prawomocne w postępowaniu wewnątrzstowarzyszeniowym jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy.

Rozdział VI

Władze, ich wybór, kompetencje, wygaśnięcie i zawieszenie mandatu,
tryb uzupełniania składu.
§ 29
1. Władzami STOART są:
1) Walne Zebranie Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i członkiem Komisji Rewizyjnej.
3. W umowach między STOART , a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim STOART
reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Delegatów .

§ 30
1. Władze STOART są wybierane na pięcioletnią kadencję. Ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków z
wyjątkiem wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów, których wybór odbywa się bez
względu na liczbę członków zwyczajnych uczestniczących w zebraniach wyborczych. Wybór władz
następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kadencje władz STOART i delegatów na Walne Zebranie Delegatów rozpoczynają się
z dniem zebrania się Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów i trwają do dnia poprzedzającego
dzień zebrania się Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów następnej kadencji.
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§ 31
1. Do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są delegaci, którzy w głosowaniu otrzymali
kolejno największą liczbę głosów.
2. Do wyborów zastępców członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio
postanowienie ust. 1.
3. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów oraz przeprowadzania głosowania określa regulamin
Walnego Zebrania Delegatów.
§ 32

1. Członek władzy:
1) ma prawo i obowiązek inicjować pomysły i działania wspierające realizację celów STOART,
2) ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach organu władzy, którego jest członkiem,
3) ma obowiązek należycie wywiązywać się z zadań związanych z funkcją członka władzy oraz
zajmowanym stanowiskiem,
4) ma obowiązek pozostawania lojalnym wobec władzy, której jest członkiem , w szczególności
obowiązek postępowania wobec niej uczciwie, nawet jeśli się z większością jej członków
nie zgadza,
2. Jeżeli członek władzy nie wywiązuje się należycie z obowiązków określonych w ust.1
władza, której jest członkiem, może wystąpić do Walnego Zebrania Delegatów z wnioskiem
o odwołanie go z tej funkcji.

§ 33

1. Mandat członka władzy STOART wygasa przed upływem kadencji na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu, w wyniku złożenia przez członka władzy pisemnego oświadczenia woli
– z dniem, gdy oświadczenie doszło do STOART w taki sposób, że Stowarzyszenie mogło
zapoznać się z jego treścią.
2) odwołania z funkcji członka władzy STOART – z dniem podjęcia przez Walne Zebranie
Delegatów uchwały o odwołaniu,
3) ustania stosunku członkostwa w STOART.
2. Mandat członka władzy STOART ulega zawieszeniu w razie:
1) prawomocnego orzeczenia o karze organizacyjnej zawieszenia członkostwa STOART od dnia
takiego orzeczenia - na czas zawieszenia,
2) wystąpienia władzy STOART do Walnego Zebrania Delegatów z wnioskiem o odwołanie
z funkcji członka władzy – od dnia pisemnego wystąpienia,
3) uchwały Zarządu o zastosowaniu kary organizacyjnej wykluczenia ze STOART – od dnia
podjęcia takiej uchwały do dnia uprawomocnienia się orzeczenia w tej sprawie,
4) złożenie przez członka władzy jednostronnego , pisemnego oświadczenia woli o zawieszeniu
członkostwa w STOART wskutek zdarzeń uniemożliwiających przez dłuższy czas wykonywanie
obowiązków i korzystanie z praw członkowskich.

§ 34
1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy statutowej liczby delegatów. Uchwały o zmianie Statutu oraz
rozwiązaniu STOART podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
statutowej liczby delegatów.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów
statutowej liczby członków tych władz.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmowane są w głosowaniu jawnym.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
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Walne Zebranie Delegatów
§ 35
1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą STOART.
2. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział więcej niż połowa
statutowej liczby delegatów.
3. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Delegatów podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Walne Zebranie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 36
Walne Zebranie Delegatów składa się z 45 delegatów wybieranych przez członków
zwyczajnych STOART na trzech zebraniach wyborczych delegatów.

§ 37
1. Wybory delegatów zarządza Zarząd , wyznaczając wybory na dzień lub dni przypadające

nie później niż na 60 dni przed upływem 5 lat od rozpoczęcia kadencji Walnego Zebrania
Delegatów.
2. Zarząd, na 30 dni przed wyznaczonym dniem wyborów delegatów, zawiesza podejmowanie
decyzji o przyjęciu do STOART członków zwyczajnych. Decyzje w sprawach zawieszonych
podejmuje Zarząd następnej kadencji.
3. O terminie i miejscu każdego zebrania wyborczego delegatów Zarząd zawiadamia członków
zwyczajnych STOART nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym dniem wyborów.
4. Zebrania wyborcze delegatów są podzielone według trzech gatunków muzyki na zebranie
wyborcze delegatów muzyki rozrywkowej, klasycznej i jazzowej.
5. W zebraniach wyborczych delegatów mają prawo brać udział z czynnym i biernym prawem
wyborczym członkowie zwyczajni STOART, których członkostwo nie zostało zawieszone.
6. Każdy członek zwyczajny STOART ma prawo wziąć udział tylko w jednym zebraniu
wyborczym delegatów.
7. Zarząd, nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji władz i delegatów,
zawiadamia członków zwyczajnych o prawie do złożenia pisemnej deklaracji o zamiarze udziału
w zebraniu wyborczym delegatów danego gatunku muzyki (rozrywkowa, klasyczna, jazzowa),
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. W razie niezłożenia deklaracji, o której mowa w ust. 7, lub złożenia jej po upływie terminu
określonego w tym ustępie, członek zwyczajny ma prawo wziąć udział w zebraniu wyborczym
delegatów tego gatunku muzyki, który określił jako wiodący w dokumencie przystąpienia
i przyjęcia do STOART.
9. Na każdym zebraniu wyborczym, w głosowaniu tajnym, dokonuje się wyboru 15 delegatów
oraz 2 zastępców delegata, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
10. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów delegatów określa
regulamin zebrania wyborczego delegatów uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów.

§ 38
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
2) udzielanie albo odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,
3) wybór spośród delegatów:
a) 9 członków Zarządu,
b) 6 zastępców członka Zarządu,
c) 5 członków Komisji Rewizyjnej,
d) 2 zastępców członka Komisji Rewizyjnej.
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4) określanie głównych kierunków działania STOART w bieżącej kadencji,
5) rozpatrywanie wniosków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania członka tych
władz,
6) rozpatrywanie odwołań od kary organizacyjnej wykluczenia ze STOART,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwały odmawiającej przyjęcia do STOART,
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego STOART,
9) rozpatrywanie wniosków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sprawie ustania członkostwa
wspierającego,
10) wydawanie regulaminów:
a) Walnego Zebrania Delegatów,
b) Zebrania Wyborczego Delegatów,
c) działalności Zarządu,
d) działalności Komisji Rewizyjnej,
e) funduszu promocyjnego,
f) funduszu socjalnego,
g) repartycji.
11) dokonywanie zmian Statutu,
12) rozwiązanie STOART oraz decydowanie o przeznaczeniu jego majątku na określony cel,
13) decydowanie w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz STOART.

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów
§ 39
Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd , wyznaczając je na dzień przypadający
w ciągu 7 dni przed upływem 5 lat od rozpoczęcia kadencji władz STOART.

§ 40
1. W Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:
z głosem stanowiącym – delegaci,
z głosem doradczym:
członkowie honorowi,
członkowie wspierający,
nie będący delegatami , członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
osoby zaproszone przez Zarząd.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Zarząd
zawiadamia delegatów i innych uczestników Zebrania nie później niż na 30 dni przed
wyznaczonym dniem Zebrania, doręczając materiały obrad.
1)
2)
a)
b)
c)
d)

§ 41
1. Obradami Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów kieruje jego prezydium wybrane
spośród delegatów w głosowaniu jawnym, w składzie: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego, sekretarz i zastępca sekretarza.
2. Wybory prezydium Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów zarządza i przeprowadza
przewodniczący ustępującego Zarządu po ustaleniu, że Zebranie jest prawomocne.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów
§ 42
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy, na
pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej, na pisemne żądanie grupy 1/5 ewidencyjnej liczby członków
zwyczajnych STOART.
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2. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w uzasadnieniu
wskazuje, należącą do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, sprawę lub sprawy
wymagające pilnego załatwienia.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów wyznaczając je na dzień
przypadający nie później niż w ciągu 90 dni po otrzymaniu pisemnego żądania z uzasadnieniem.
4. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą osoby wymienione
w § 40 ust. 1 , z wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 2 lit. c tego ustępu .
5. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienie
§ 40 ust. 2.

§ 43

1. Obradami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów kieruje jego prezydium
w składzie: przewodniczący, skarbnik i sekretarz Zarządu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

Zarząd
§ 44

Do kompetencji Zarządu należy :
1) kierowanie bieżącą działalnością STOART oraz reprezentowanie STOART na
zewnątrz,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów ,
3) określanie szczegółowych kierunków działalności STOART ,
4) ustalanie okresowych planów działalności STOART ,
5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności STOART ,
6) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych ,
7) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania przez STOART zbiorowego zarządzania
i ochrony praw pokrewnych ,
8) zarządzanie majątkiem STOART ,
9) decydowanie o nabywaniu , zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego,
10) określanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich wpłacania ,
11) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów ,
12) składanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań z działalności Zarządu ,
13) przyjmowanie w poczet STOART członków zwyczajnych , wspierających
i członków-kandydatów ,
14) występowanie do Walnego Zebrania Delegatów z wnioskami w sprawie nadania
lub cofnięcia godności członka honorowego ,
15) prowadzenie rejestru członków STOART ,
16) stosowanie kar organizacyjnych ,
17) występowanie do Walnego Zebrania Delegatów z wnioskami w sprawie utraty
członkostwa wspierającego oraz odwołania z funkcji członka Zarządu ,
18) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu oraz członków
STOART ,
19) określanie rodzaju dokumentów dotyczących przystąpienia i przyjęcia do STOART ,
20) przygotowanie odznaki organizacyjnej ,
21) współdziałanie z osobami fizycznymi i prawnymi w sprawie realizacji celów
STOART,
22) decydowanie o przystąpieniu STOART do krajowych lub międzynarodowych organizacji,
23) zatwierdzanie regulaminu działalności Biura Wykonawczego ,
24) przygotowywanie do zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów
lub przedmiotów praw pokrewnych ,
25) przygotowywanie projektów regulaminów wydawanych przez Walne Zebranie
Delegatów,
26) decydowanie o prowadzeniu działalności gospodarczej .
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§ 45
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają – działając jednocześnie – przewodniczący lub
wiceprzewodniczący i sekretarz lub zastępca sekretarza . Dla ważności oświadczenia woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych STOART wymagany jest także podpis skarbnika lub
zastępcy skarbnika .

§ 46

1. Zarząd składa się z 9 członków.
2. Zarząd, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru jego członków, wybiera ze swego
grona przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, skarbnika i jego dwóch zastępców oraz
sekretarza i jego dwóch zastępców – w głosowaniach tajnych, zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 2/3 statutowej liczby członków Zarządu.
3. Zarząd może dokonywać zmian na każdym stanowisku określonym w ust. 2, w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zarządu.
4. Zarząd może powołać Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i skarbnik Zarządu.
5. Zasady i tryb działania Zarządu oraz jego Prezydium określa regulamin wydany przez
Walne Zebranie Delegatów.
6. Za czynności wykonywane w związku z funkcjami pełnionymi w Zarządzie jego członkowie
mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie i wysokości określonymi uchwałą Walnego Zebrania
Delegatów .

Komisja Rewizyjna
§ 47
1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności STOART.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrolowanie, co najmniej raz na rok, całokształtu działalności STOART,
2) składanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków
o udzielenie albo odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub
trybie ustalonym w statucie,
4) przedstawianie Zarządowi uwag, ocen i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
5) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów,
6) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, ocen i wniosków
wynikających z przeprowadzonych kontroli,
7) rozpoznawanie odwołań od kar organizacyjnych orzeczonych przez Zarząd,
8) występowanie do Walnego Zebrania Delegatów z wnioskami w sprawach:
a) nadawania lub cofania godności członka honorowego,
b) cofania członkostwa wspierającego,
c) odwoływania z funkcji członka Komisji Rewizyjnej,
9) wybór biegłego rewidenta, badającego roczne sprawozdanie finansowe STOART.

§ 48
1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Biura Wykonawczego, członków i władz STOART
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej, wyznaczani przez jej przewodniczącego, mają prawo
udziału , z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów STOART.
4. Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy biegłych i rzeczoznawców.
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§ 49
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.
2. Komisja Rewizyjna , nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru jej członków, wybiera
ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i zastępcę sekretarza –
w głosowaniach tajnych, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 statutowej
liczby członków Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna może dokonywać zmian na każdym stanowisku określonym w ust. 2,
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Komisji
Rewizyjnej.
4. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin wydany przez Walne
Zebranie Delegatów.

Uzupełnianie składu władz
§ 50
1. Jeżeli mandat delegata Walnego Zebrania wygasł przed upływem kadencji , z dniem
takiego wygaśnięcia mandat uzyskuje zastępca delegata należący do tej samej grupy delegatów
co osoba , której mandat wygasł . Przy zbiegu dwóch zastępców delegata ,mandat uzyskuje ten ,
który w wyborach otrzymał większą liczbę głosów albo „ pierwszy zastępca” w rozumieniu
regulaminu zebrania wyborczego delegatów .
2. Jeżeli mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasł przed upływem kadencji, z
dniem takiego wygaśnięcia mandat uzyskuje zastępca członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ,
który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów albo zastępca według kolejnej
numeracji w rozumieniu regulaminu Walnego Zebrania Delegatów ZAW STOART.
3. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu władz STOART w trybie określonym w ust. 1
i 2, Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Zebranie Wyborcze
Delegatów, w celu dokonania wyborów uzupełniających skład władz STOART. Do wyborów
uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące wyborów władz
STOART.

Biuro Wykonawcze
§ 51
1. W STOART tworzy się Biuro Wykonawcze, które współdziała z władzami STOART
w realizowaniu celów Stowarzyszenia.
2. Biurem Wykonawczym kieruje dyrektor, działając na podstawie umowy zawartej pomiędzy
nim, a STOART.
3. Dyrektor Biura Wykonawczego – za STOART – dokonuje czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy.
4. Zakres działania i strukturę organizacyjną Biura Wykonawczego określa regulamin
działalności Biura Wykonawczego zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział VII
Zbiorowe zarządzanie i ochrona praw pokrewnych
§ 52
Zakres zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi i ich ochrony obejmuje rodzaj
artystycznych wykonań utworów i pola eksploatacji określone zgodnie z prawem autorskim.
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§ 53
1. Od wynagrodzenia pobieranego za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych STOART
zatrzymuje określoną kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania i
ochrony praw pokrewnych oraz wykonywania uprawnień wynikających z prawa autorskiego.
2. Zatrzymywana kwota , o której mowa w ust. 1 , nie może przekraczać równowartości 20
procent pobranego wynagrodzenia.
3. Ustalanie obowiązującego procentu od wartości pobranego wynagrodzenia należy do
kompetencji Zarządu.

§ 54

1)
2)
3)
4)
5)
6)

STOART wykonuje zbiorowe zarządzanie w szczególności poprzez:
prowadzenie rejestru artystycznych wykonań,
negocjowanie oraz zawieranie umów z użytkownikami,
monitorowanie nadań i odtworzeń artystycznych wykonań utworów,
pobieranie wynagrodzeń od użytkowników,
dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie w postępowaniu sądowym,
dystrybucję wynagrodzeń pomiędzy podmioty uprawnione.

§ 55
1. Powierzenie STOART zarządzania i ochrony praw pokrewnych następuje na podstawie
"zobowiązania organizacyjnego" złożonego przez zainteresowaną osobę i przyjętego przez
STOART.
2. Wzór "zobowiązania organizacyjnego" zatwierdza Zarząd.

§ 56
1. STOART może wykonywać zarządzanie i ochronę praw pokrewnych osób fizycznych, które
nie są członkami STOART, a także osób prawnych dysponujących prawami osób fizycznych.
2. Zarządzanie i ochronę, o których mowa w ust. 1, STOART wykonuje na podstawie umów,
a także na podstawie przepisów prawa cywilnego dotyczących prowadzenia cudzych spraw bez
zlecenia.
3. STOART może wykonywać zarządzanie i ochronę praw pokrewnych zagranicznych
i polskich artystów wykonawców, a także ich następców prawnych na podstawie umów
zawieranych z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania oraz ratyfikowanych umów
międzynarodowych.

§ 57

Dystrybucja wynagrodzeń pomiędzy podmioty uprawnione , o której mowa w § 54 pkt 6,
odbywa się na podstawie regulaminu repartycji wydanego przez Walne Zebranie Delegatów.

Rozdział VIII

Majątek STOART
§ 58
1. Majątek STOART powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku STOART, dochodów z ofiarności publicznej,
pracy społecznej członków STOART oraz z dotacji.
2. Wymienione w ust. 1 źródła powstawania majątku nie wykluczają uzyskiwania przez
STOART majątku w inny dozwolony przez prawo sposób.
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§ 59
1. STOART może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między członków STOART.
3. Decyzję w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd po
zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IX

Zmiana Statutu, rozwiązanie STOART
§ 60
1. Uchwałę o zmianie Statutu, jak też uchwałę o rozwiązaniu STOART podejmuje Walne
Zebranie Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
statutowej liczby delegatów.
2. Projekt uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu STOART można poddać pod głosowanie
tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów.
3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu STOART , likwidatorami Stowarzyszenia są
członkowie jego Zarządu.

Rozdział X

Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 61
Stosunek członkostwa zwyczajnego, który trwał przed dniem wejścia w życie zmian statutu,
nie wygasa.

§ 62

Kadencja władz STOART i osób wchodzących w ich skład wybranych przed dniem wejścia w
życie zmian Statutu kończy się z upływem okresu ustalonego w postanowieniach obowiązujących
przed dniem wejścia w życie zmian Statutu .

§ 63

W razie niejasności, rzeczywiste znaczenie postanowień statutu oraz regulaminów wydanych
na jego podstawie ustala Walne Zebranie Delegatów.

§ 64
Statut w niniejszym brzmieniu, uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 4 marca 2012 roku,
w dniu 2 marca 2013 roku i w dniu 4 czerwca 2016 roku wchodzi w życie z dniem zarejestrowania
tych zmian przez sąd rejestrowy.

Statut został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym
postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy ,
XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 29 listopada 2016 roku
( sygnatura sprawy : WA.XII NS – REJ.KRS/076184/16/767) .
Sekretarz Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Delegatów STOART

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Delegatów STOART

........................................................
Wincenty Krawczyk

...........................................................
Jan Drozdowski
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