


























STATUT
Stowarzyszenia Związek Artystów WykonawcÓw STOART

( tekst jednolity uwzględniający Zmiany uchwalone prżez Walne Zebranie DeIegatóW
W dniu 4 malca 2012 r. iW dniu 2 marca 2013 r.)

stowarzyszenje ZWiaZek ArtystóW WykonawcóW sToART swÓj rodowód WyWodZi Z założonego
W 1995 roku ZWiąZku stowarzyszeń AńystóW WykonawcÓW sToART. Założycielami i członkami
tego ZWiąZku Stowarzyszeń były trzy stowarzyszenia zlzeszające atystóW WykonawcóW
Wszystkich gatunkóW muzyki, mianowicie stowarzyszenie [4uzykóW RożryWkowych W Poisce
sToMUR, stowarzyszenie Polskich ArtystóW MuZykóW sPA[4 iPolskie stowarzyszenie JaZZoWe
PsJ. W roku 20a7 Związek stowarzyszeń został przekształcony W stowarzyszenie o nażWie
ZWiąZek ArtystóW WykonawcÓW sToART,
Przekształceniu uleqła orqanizacyjna forma działalności sToART, niezmienne natomiast
pozostały cele działa ności i szerokie grono członkóW stowarżyszenia - atystóW WykonawcóW
reprezentujących Wszystkie gatunki muzyki ,

Rozdział I
PostanoWienia ogólne

§1

stowarzyszen]e ZWiąZek AtystóW WykonawcóW
głóWnle na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 19B9
2a, poz. l04 Ze Zmianarni), ustawy Z dnia 4 ]Utego
pokrewnych (Dz.U. Nl 24, poz, 83 Ze Zmianami),
dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych oraz

sToART, Zwane d3lej ,,sToART", dzjała
roku Prawo o stowarzyszeniach (Dż,U. Nr
1994 roku o prawle autorskim i prawach
ratyfi kowanych urnóW międzynarodowych
niniejszego statutu.

§2

sToART jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym Zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§3

Terenern działania sToART jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego Władż
jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

1. sToART może być członkiem krajowĄ/ch organizacji o tym samym lub podobnym profllu
dZiałania,

2. STOART może należeć do organizacji międzynarodowych, jeźeli nje narusza to
zobowiązań u,ynikających z umóW międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną.

3. W kontaktach międzynarodowych sToART może UżyWać anglojęzyczne] nazwy ,,Union
of Performin9 Ańists sToART",

STOART posiada osobowość prawną.

§5



§6
1. sToART opiera swoją działalność na pracy społecznej członkóW ,

2. zasada, o |ćórej mowa W ust,1, nie Wyłącza możliwości poddania określonej sfery
działania regUłom odpłatności,

§7
sToART uźywa pjeczęci:

1) okrągłej z napisem W otoku: ,,ZWiąZek AtystóW WykonawcóW W Warszawie'' oraz W środku
,,sToART".

2) podłużnej Z napisem | ,,ZWiąZek AftystÓW WykonawcÓW sToART" oraz adresem, numerami
telefonóW i numerem NIP,

Rozdział II
cele i sposoby ich realizacji

§8

celem sToART jestI
!) zbiolowe zarządzanie i ochrona powierzonych sToART praw pokrewnych oraz Wykon}"Wanie

uprawnień Wynikających Z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2) popularyZowanie działań aĄstóW WykonawcÓW oraz ułatwianje rozwoju tych działań.
3) udzie]anie pomocy materia]nej osoborn fizycznym , będącym członkami ZWycZajnynri lub

członkami-kandydatami , W miarę potrzeb imożliwości ,

§9

1, swoje ce]e sToART realizuje poprzez:
1) doskona|enie systemu Wykonywania Zbiorowego zażądu,
2) Zajmowanie stanowiska Wobec spraw dotyczących całokształtu kultury muzyczne],
3) Współpracę Z osobami fiZycznymi ijednostkarni organizacyjnymi W kraju i Za granicą
realiZującymi lUb Wspiera]ącymi cele zbieźne Z celami sToART,
4) organizowanie oraz firmowanie sympozjóW i kursóW - W ramach Własnych możliwości iub
Wspólnie Z członkami Wspierającymi, sponsorami i innymi osoban,]i fizycznymi oraz jednostkan]i
organizacyjnymi,
5) Udzielanie pomocy i sprawowanie doradżtwa W sprawach dotyczących Zarządzania i ochrony
praw pokrewnych, prżyznawanie stowarzyszeniowycr} nagród, Wyróżnień, dyplomóW, jak też
Występowanje z Wnioskami o odznaczenia lub Wyróżnienia państwowe i resortowe dla swoich
członkóW,
6) udzielanie swoim członkorn zwyczalnym , będąrym osobamj flzycznymi oraz członkom-
kandydatom finansowej , ęeczowel i prawnej pomocy W sprawach ańystyczno-zawodowych
oraz materialno-bltoWych,

2, W celu żapewnienia rzetelne§o rĄYkonywania zadań statutowych, sToART może tworzyć
fundusze - socjalny oraz promocy]ny,

Rozdział III
członkostwo - pow9tanie, zawieszenie, ustanie

§10

i, członkami sToART mogą być osoby fizyczne i prawne,
2, osoba prawna dzjała W sToART przez swojego pęedstawiciela.



§ 11

członkowie sToART dzielą się na:
1) cZlonkoW /Wyc,/"]nych,
2) członkóW kandydatól,\i,
3) członkóW Wspierających,
4) cżłonkóW honorowych,

§12

1, Powstanie stosUnku członkostwa Zwcżajnego, Wspierającego i kandydackiego następu]e
W Wyniku Złożenia dwustronnego ośWiadczenia wo|i,, pęez Za]nteresowaną osobę i podpjsane
przez nią - o przystąpieniu do sToART, przez zaęąd - o plzyjęciu do sToART,

2, Rodzaj dokumentóW dotycząrych przysĘpienia i przyjęcia do sToART określa Zarząd.

3, od uchwały ZaEądu odmawiającej przyjęcia do sToART, zainteresowanej osobie
plzysługUje odwołanie do Walnego Zebrania DelegatóW, nie późnlej niż W terrn]nie rniesiąca od
dnia doręczenia osobie Zainteresowanej Uchwały Z uzasadnieniem. odwołanie Wnosi 5ję Za
pośrednictwem Zarządu,

§13

1, osobom fizycznym, w użnaniu szczególnych zasłUg dla SToART, może być przyznane
członkostwo honorowe,

2, Godność członka honorowego sToART przyznaje Walne Zebranie DelegatóW !Ąj drodze
uchwały, na Wniosek ZarządU lub Komisji Rewizinej,

§14

1. członkiern zwryczajnym może być obywatel polski mający pełną Zdolność do czynności
prawnych i nje pozbawiony praw pubjicznych, mało|etni 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 przysĘpieniu do sToART spełnia następujące
WarJlk':
1) jest artystą Wykonawcą utworóW muzycznych lub słowno-muzycznych W rozumienju prawa
dJlorsklego.
2) otrzymał ZaplaĘ za korzystanie Z ańystycznego Wykonania od jakiegoko]Wiek podmiotu

obowiązanego do takiej zapłaty W rozumieniu prawa autorskiego ,

3) powierzył sToART W części lub W całości zalządzanlę ) ochronę praw pokrewnych.
2. członkiem Zwycza]nyrn może być róWnież osoba prawna , prowadząca działalność

powiąZaną Z celami działania sToART i chroniącą interesy ańystóW WykonawcóW
reprezentowanych przez sToART,

§15

1, członkiern-kandydatem może być osoba fizyczna ,

ust, 1 , Z Wyjątkiem warunków , o których mowa W pkt 2 i

2, Po spełnienie warunków , o których mowa W

kandydackie przekształca się W członkostwo z\Ąry€Zajne
podjętej pęez zaftąd.

§16

która spełnia Warunki określone W § 14
3 tego ustępu.
§ 14 ust, 1pkt 2 i3, członkostwo
, na podstawie uchwały niezwłocznie

pełną Zdolność do czynności

W realizacji celóW sToART

1. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub mająca
prawnych i nie pozbawiona praw publi(u nych osoba fizyczna.

2. członek Wspierający powinien Zadeklarować Współdziałanie
l nate.ialle Wspielanie jego dz alalnośr ,



817

1. stosunek członkostwa zwyczajnego i kandydackiego u]ęga żawieszen!U:
.) z'nocy prdwd,
2) W Wyniku prawomocnego orzeczenia kal-y OrganiZacyjnej Zawieszenia W prawach członka,
3) W razie złożenia pftez członka jednostronnego, pisemnego ośWiadczenia Wo]i o zawieszeniu
członkostwa Wskutek Zdarzeń Unieinożliwiających plzez dłuższy czas Wykonywanie obowiązkóW
korżystanie Z praw członkowskich.

2. Zawieszenie członkostwa nie powoduje Wygaśnięcja stosunku członkostwa, usta]ą
natorniaś uprawnienia i obowiąZki członka Zwyczajnego i członka-kandydata,

§18

1, stosunek członkostwa żWyczajnego i kandydackiego ustaje W razie|
1) Wystąpienia ze sToART, W Wyniku Złozenia przez czlonka jednostronnego, pisemnego
ośWiadczenia Woli Z dniem, gdy ośWiadczenie doszło do STOART W taki sposób, że
stowarzyszenje mogło ZaDoZnać się z jego treścią,
2) Wykluczenia (żlonka ze sToART na n,]ocy prawomocnej uchwały Władz sToART Z dniem
UpraWomocnienia się uchWały,
3) śmierci członka - osoby fizycznej a|bo ustania osoby prawnel,
:1) ubezwłasnowolnienia lub pozbawienia praw pub]icznych osoby rżyczl\E z dniem
uprawomocnienia się crzeczenia sądu W tych sprawach .

5) lozwiąZania sloAĘ,--,/ d-ien" IoZW'ąZaria.
2. Ponowne powstanie stosunku członkostwa między sToART, a osobą Wykluczoną może

mieć miejsce nie Wcześniej niż po upływie B lat od dnia Wykluczenia ]]edynie W drodze pisemnie
użasadnionej Uchwały Walnego Zebrania DelegatÓW, podjętej W qłosowaniu tajnym na Wniosek
Wykluczoneqo ]ub Władz sToART,

§19

1, stosunek członkostwa Wspierającego ustaje W razie:
1) WĄ/stąpienia ze sToART W Wyniku Złozenia p(zez .zlanka jednostronnego pisernnego
ośWiadczenia Woli Z dniem, gdy ośWiadczenie dosżło do sToART W taki sposób, Ze
slo!!allyvelle -,1ogło /apo,,nai s,ę Z jego treśclą,
2) śmierci członka osoby fiZycznej,
3) ustania osoby prawnej,
4) nie WywiąZywania się Z obowiazkóW cżłonka Wspierającego, okreś onych W statucie,
5) rożWiązanie sToART,

2, Ustanie członkostwa z przyczyn ol(reŚlonych W ust.1 pkt 4 następuje na n,]ocy uchwały
Walnego Zebrania DelegatóW podjętej na Wniosek Zarządu Iub Komisji ReWiZyjnej,

§20

1, Członkostwo honorowe ustaje W razie|
i) Złożenla pisemnego ośWiadczenia Wo]i o rezygnacji z godności członka honorowego - Z dniem
gdy oŚWiadczenie doszło do sToART W taki sposób, że stowarzyszenie n,]o9ło Zapoznac 5ię Z jego
treścią,
2) śmierci członka honoroweqo,
3) pozbawienia godności członka honorowego w zwlązku Z Wyrządzeniem sToART rażącej
sZkody,

2. PozbaWienie godności członka honorowego następuje na nrocy uchWały Walnego Zebran]a
DelegatóW, podjętej na Wniosek Zarządu lub Komisji ReWiZyjnej.



Rozdział IV
członkowie , ich prawa i obowiązki

§21

członek Zwyczajny ma prawo:
1) Wybielać 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, szkoieniach, stypendiach,
irnprezach i innych forrnach działalnoś€i or9anizowanych 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 § 27 , z Wyjątkiem prawa Wybierania i bycia
Wybranym do WładZ sToART,

§23

członek zwyczajny ma obowiązek;
1) przestzeqania statutu, requlaminÓW i uchwał Władz sToART,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) źete]nego Wykonywania pęyjętych na siebie obowiążkóW żWiąZanych z działalnością sToART,
4) czynnego popierania celóW sToART,
5) dbania o prestiż sToART,
6) udziału W pracach społecznych na ęecz sToART,

§ż4
członek-kandydat ma obowiązki określone W § 23, Z Wyjątkiem obowiąZku opłacania składek

członkowskich,

§25

członek Wspierający ma prawa określone W § 27 pkt ż,4 - 6 .

§26

członek Wspierający ma obowiążek regularnego WyWiąZyWania s]ę Z zadeklarowanych
śWiadczeń, a takźe obowiąZki określone W § 23, Z Wyjątkiem obowiąZku opłacania składek
członkowskich,

Rozdział V
Kary organizacyjne / środki odwoławcze

E27

1. Za nieprzestrzeganie przeż źłonka Zr^ryczajnego lub członka-kandydata obowiąZkóW
określonych W § 23 Zarząd, W Zalezności od stopnla Winy, W dro(jze uchwały, może stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę naqany,



3)
4)

karę Zawieszenia W prawach członka sToART na cżas od 6 rniesięcy do 2 |at,
karę Wykllczenia że sToART,

2, Karę organizaryjną Za nieprzestrzeganie obowiąZku regularnego opłacania składek
członkowskjch Wolno stosować/ jeźe|i okres niepłacenia jest dłuższy niź 12 ńesięcy i po
uprzednim, bezskutecznyrn plsemnym WeZWaniu do ich Zapłaty,

§28

1, od kary organizacyjnej orzeczaaej plzez zaęąd plzysluguje odwołanie do Komisji
Rewizyjnej, nie później niż W terminie miesiąca od dnia doręczenia cłonkowi uchwały
Z uzasadnieniem. odwołanie Wnosi się Za poŚrednictwern Zarządu_

2. zaęąd , odwołanie Wraż Z pisemnym stanowiskiem Wobec jego treści, niezwłocznie
doręcza Komisji Rewizyjnej, która obowiąZana jest rozpoznać odwołanie W terminie miesiąca
od jego doręczenia,

3, Komisja Rewizy]na, W drodze Uchwały, rnoże nałoźoną karę Utźymać W mocy, uchylić lub
Zmienić, z q/n , że zmiana nie może nastąpić na niekorzyŚć odwołującego się,

4, Uchwała Komisji Rewizyjnej W sprawie kary organizac}jnej orzeczonej przez zaęąd końCzy
postępowanie WeWnątrzorganizacyjne W tej sprawie z Wyjątkiem okreŚlonym W ust. 5,

5. od kary organizacyjnej Wykluczenia Ze sToART, orzeczonej pżęZzarząd i Utrzymanej
!Ą/ mocy przez Komisję ReWiZy]ną, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania DelegatÓW, nie
póżniej niż W terminie miesiąca od dnia doreczenia członkowi Uchwały Komisj] Rewizyjnej
z uzasadnieniem, odwołanie M/nosi się ża poŚrednict\,Vem Koraisji Rewizyjnej, która obowiąZana
lest złozyć Wniosek W sprawie zwołania Walnego Zebrania DelegatÓW W ce]U rozpoznania.
odwołania, nie później niż trzy miesiące od daty doręczenia Wnjosku, Walne Zebranie DeegatóW
po rozpoznaniu odwołania, moźe podjąĆ uchwałę o treŚci okreŚlonej W Ust. 3,

6, Wniesienie odwołania po upływie terminóW określonych W ust. 1 ] 5 jest bezskuteczne,
J. orzeczenię o karze organizaryjnej staje się prawornocne W postępowanlu WeWnątrZ

stowarzyszeniowym jeżeli nie przysłu9uje co do niego środek odwoławcży.

R.ozdział VI
Władze, ich Wybórn kompetencje/ Wygaśnięcie i zawieszenie mandatuI

tryb uzupełniania składu.

§29
1, Władzami sToART są:

1) Wa|ne Zebranie DelegatóW,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

2. Nie można być róWnocżeśnie członkiem Zarządu i członkiem Kon,]isji ReWiZy]nej.

§30

1, Władze sToART są Wybierane na pięcioletnią kaciencję, Ich Wybór odbywa sę
W głosowaniu tajnym, W obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członkóW ż
Wyjątkiem WyboróW delegatóW na Walne Zebranie DelegatóW, których Wybór odbywa się beż
Względu na Iiczbę członkóW ZWycZajnych ucześniczących W zebraniach Wyborczych. Wybór WłaoZ
następuje spośród nieogranicżcnej liczby kandydatóW.

2. Kadencje WładZ sToART i delegatóW na Wa]ne Zebranie DelegatóW rozpocżynają 5]ę
z dniem Zebrania się ZWycZajnego Walnego Zebrania DelegatóW itrwają do dnia poprzedzającego
dzień zebrania się Zwyczajnego Walnego Zebrania DelegatóW następnej kadencji.

§ 31

1, Da Zaęądu oiaz Komisji Rewizyjnej Wybierani są delegaci, którzy W głosowaniu otrzymali
kolejno najWiękZą iabę głosóW,



2. Do WyboróW zastępcóW członka Zaządu orcz Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio
postanowienie uś, 1,

3. Zasady i tryb Zgłaszania kandydatóW oraz przeprowadzania głosowania określa regulamin
Waineqo Zebra,,]ia DelegalÓW.

§ 32

1, członek WładzyI
1) ma prawo i obowiąZek inicjować pomysły i dżiałania Wspierające realizację celóW sToART,
2) ma obowiąZek uczestniczenia W posiedzeniach organu Władzy/ którego jest członkiem,
3) ma obowiązek naleźycie WyWiąZ}łVać s|ę z zadań zwiąZanych ż funkcją cżłonka władzy oraz
ZajmoWanym stanoWiskiem,
4) ma obowiąZek pozostawania lojalnym Wobec Władzy, której jeś członkiem , W szczególności
obowiąZek postępowanja Wobec niej uczciwie, nawet jeśli się Z Większością jej członkóW

de zgadza,

'. 
]eżeli cżłonek Władzy nie Wywiązuje się należycie Z obowiązkóW określonych W ust,1

Władża, któ.ej ]est członkiem, może Wvstąpić do Walne§o Zebrania DelegatóW ż Wnioskiem
o odwołanie qo z te] f!nkcji,

§33

1, |4andat członka Władzy sToART \łYgasa przed upływem kadencji na skutek:
1) Zrzeczenia się mandatu, W Wyniku złożenia plzez czŁonka Władzy pisemnego ośWiadczenia Woli
, Z dniem, qdy ośWiadczenie doszło do sToART W taki sposób, że stowaęyszenie mogło

ZapoznaĆ się Z jego treŚcią,
2) odwołania z funkcji cżłonka Władzy sToART - z dniem podjęcia przez Walne Zebranie
DelegatóW uchwały o odwołaniu,
3) ustania stosunku cułonkostwa W sToART,

2, Mandat członka Władzy sToART ulega zawieszeniu W razie:

1) prawomocnego orzeczenia o kaźe organizacyjnej zawieszenia członkostwa sToART od dnia

takiego orzeczenia - na czas Zawieszenia/
2) WysĘpienia Władzy sToART do Walnego Zebrania DeiegatóW Z Wnioskiem o odwołanje

Z funkcji członka Władzy od dnia pisernnego Wrystąpienia,

3) uchwały Zarządu o Zastosowaniu kary organizacyjnej Wykluczenia Ze sToART - od dnia
podjęcia takiej uchwały do dnia uprawomocnienia się orżeczenia W tej sprawie/
4) złożenie pęez człanka Władzy jednośronnego , pisemnego ośWiadczenia Wo]i o zawieszeniu

członkostwa W sToART Wskutek Zdarzeń Uniemożliwiających przęz dłuższy czas Wykonywanie

obowiąZkóW i korzystanie z praw cżłonkowskich,

§34

1, Uchwały Walnego Zebrania DelegatóW podejmowane
W obecnoŚci co najmniej połowy statutowej liczby delegatóW.
rozwiąZaniu sToART podejmowane 5ą WiękzoŚcią 2/3 głosÓW

statutowej liczby de|e9atóW.
2, Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są

statutowej liczby członkóW tych Władz.
3. Uchwały, o których mowa W Ust. 1 i 2, podejmowane są W głosowaniu jawnyrn,

ZqromadZeni mogą Uchwalić głosowanie tajne.

Walne zebranie DelegatóW

§35

1, Walne Zebranie DelegatóW jest najwyższą WładZą sToART.

,1

są ZWykłą WiększoŚcią głosóW
Uch\Ą/ały o zmianie statutu oraz
W cbecnoŚci co najmniej połowy

beZWZqlędną Większością głosóW



2, Walne Zebranie DelegatóW jest prawomocne/ jeżeli bieze W nim udział Więcej niż połowa
statutowej liczby delegatóW,

3, Walne Zebranie DelegatóW rnoże być zwyczajne iub nadzwyęajne.
4, Walne Zebranie De|egatóW podejmuje decyżje W formie UchWał.
5. Walne Zebranie DelegatóW obradL]je Według uchwa]onego prZeZ siebie regulaminu obrad,

§36

Walne Zebranie DelegatóW Składa sie Z 45 deIegatóW Wybieranych Dlzęz Cżłonków
ZWycZajnych sToART na trzech zebraniach Wyborczych delegatÓW.

§37

1, Wybory de]egatóW Zalządza Zarząd , \^ryznaczaląc Wybory na dzień ]Ub dn] przypadające
nie później niż na 50 dni przed upływem 5 lat od rozpoczęcja kadencji Walnego Zebr;;ia
DelegatóW.

2. Zarząd, na 30 dni przed Wyznacżonyrn ciniem WyboróW de]egatóW, Zawiesza podejmowanie
deryZji o przyjęciu do sToART członkóW Zwyczajnych. Decyzje W sprawach Zawieszonych
podejmuje Zarząd następnej kadencji,

3, o terrninie i miejscu każdego Zebrania Wyborczego delegatóW Zarząd ZaWiadamja członkóW
Zwyczajnych sToART nie później niż na 30 dni przed WĄ/znaczonym dniem WyboróW,

4, zebrania Wyborcze ce]egatóW są podzielone Według trzech gatunkóW n]uzyki na zebranie
Wyborcze delegatóW n,]uzyKi rożryWkowej, kiasycznej i jazzowej,

5, W Zebraniach Wyborczych delegatÓW mają prawo brać udzial Z czynnyrn i biernym prawen]
Wyborczym członkowie zwyczajni sToART, których członkostwo nie zostało Zawieszone,

6. Każdy członek ZwĄlczajny sToART ma prawo WZiąć udział ty|ko W jednym zebran]u
Wyborczym deiegatólv,

]. zafząd, nie później niź na 6 miesięcy przed upływern kadendi WładZ i delegatóW,
Zawiadamia członkóW Zwyczajnych o prawie do żłożenia pisemnej deklaracji o Zamiarze udziałU
W zebraniu Wyborcżym delegatÓW danego gatunku muzyki (rozr\,1vkowa, klasyczna, )azżowa),
W tern,]inie 30 dni od dnia doreczenia ZaWiadon,]ienia,

B. W razie niezłozenia deklaracji, o której mowa W ust. 7, lub Złożenia jej po upływie tern] nu
okreśionego W tym ustępie, człcnek zwyczajny ma prawo WZjąć udział W Zebraniu Wyborczyrn
delegatóW tego gatunku mUzyki, który określił jako Wiodący W dokumencie przystąpienia
i przyjęcia do sToART.

9. Na każdyrn Zebraniu Wyborczym, W głosowaniu tajnym, dokonuje się Wyboru 15 de egatóW
oraz 2 ZastępcóW delegata, którzy W głosowaniu otrzymali kolejno najwiękzą licżbę głosÓW,

10, Zasady itryi} Zgłaszania kandydatóW j przeprowadzania WyboróW deegatóW określa
i-egulamin Zebrania Wyborczego delegatÓW uchwalony przez Walne Zebranie DelegatóW,

§38

Do kompetencji Wainego Zebrania DelegatóW na]eży:
1) rozpatrywanie i Zatwierdzanie sprawozdań z działalnoŚci Ustępującego Zarządu i Komjsji
ReW]Zyjnej,
ż) udzielanie albo odmowa udzielenia absolutorium ustępującym Władzom,
3) Wybór spośród delegatóWI

a) 9 cżonków ZarZądL:,
b) 6 ZastępcóW człol1ka Zaruądu,
c) 5 członkóW Komisji Rewizyjnej,
d) 2 Zastępcow c7łol(a Komlsjl Rewiży.nej.

4) określanie głównych kierunkóW działania sToART W bieżącej kadencjj,
5) .ozpatryWanie WnioskóW Zarządu lub Komisjj Rewizyjnej W sprawie odwołania członka tych
wladz,
6) rozpatrywanie ocjwołań od kary organizacfnej Wykluczenia Ze sToART,
7) rożpatrywanie odWołań od uchwały odmaWiającej przyjęcia do sToART,



B) nadawanie i pozbaWianie godności członka honorowego sToART,
9) rozpatrywanie WnioskóW Zarządu lub Komisji Rewizyjnej W sprawie ustania cżłonkostwa

W5pierającego,
] 0) Wydawa"]ie regJ aminóWI

a) Walnego Zebrania DelegatóW,
b) Zebran a Wyborczego De]egatóW,
c) działalności Zarządu,
d) działalności Komisji ReWjzyjnej,
e) fundUsZu promocyjnego,
f) funduszusocjalnego,
g) repartycji,

11) dokonywanie zmian statutu,
12i roZWiąZanie sToART oraz decydowanie o przeznaczeniU jego majątku na określony cel,

13) decydowanie w sprawach, W których statut nie określa Właściwości WładZ sToART,

zwvczajnę Walne zebranie DelegatóW

§39

Zwyczajne Walne Zebranie DelegatóW zwołuje Zaęąd , wyznaczając je na dzień przypadający

W ciągu 7 dni przed Upływem 5 lat od rozpoczęcla kadencji Władz sToART,

§40

1, W Zwyczajnym Walnym Zebraniu De|egatóW udział biorą:

1) Z głosem stanowiącym delegaci,
2) Z głosem doradcżym:
a) członkowiehonorowi,
b) członkowie Wspierający,
c) nie będący delegatami , członkowie ustępującego Zaźądu i Komisji Rewizinej,
d) osoby Zaproszone p.zez zarząd,

2, Ó terminie, m]elscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania DelegatóW Zarząd

Zawiadamia delegatóW i innych uczestnikóW Zebrania nie póżnią niż na 30 dni przed

Wyznaczonym dnierfl Zebrania, doręczając materiały obrad,

§41

1. obradami Zwyczajnego Walnego Zebrania DelegatóW kieruje jego prezydium Wybrane

spośród delegatów W głosowaniu jawnym, W składzieI przewodniczący, zastępca

przewodniczącego, sekretarz i Zaśępca sekretaźa.
2, Wybory-prezydium Zwycżajnego Walnego Zebrania DelegatóW Zaządza i prueprowadza

przewodniczący ustępującego Zarządu po Ustaleniu, że Zebranie jest prawornocne,

Nadzwyczajne Walne zebranie DelegatóW

§4ż

1. Nadzwycza]ne Walne Zebranie DelegatóW Zwołuje Zarząd| z wlasnęj inicjatywy, na

pisemne żądanie K;misji ReWiZyjne.j, na pisemne żądanie 9rupy 1/5 ewidencyjnej liczby członkóW

ZWycZa]nych sToART.' 
2.'Żąda]ąl/ zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania DelegatóW W uzasadnieniu

wskazuje, naieżącą do kompetencji Walnego Zebrania DelegatóW, sprawę ]ub sprawry

Wymagające pi nego Załatwienia.' 
Z.' Żirząa zwołuje Nadżwyczajne Walne Zebranie De]egatów wryznaczając je na dzień

przypadający nie późn|ej niż W ciągu 90 dni po otrzymaniu pisemnego żądania z uzasadnieniem,
()



4, W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu DelegatóW udżiał biorą osoby Wymienione
w§ 40 ust, 1, z wyjątkiem osób, o których n,]owa w pkt 2lit, ctegoustępu,

5. Do Nadzwyczaj.ego Walnego Zebrania DelegatóW stosuje się odpowiednio postanowienie

§ 40 _.l, 2.

§43

1, obradami Nadzwyczajnego Wa}nego Zebrania DeiegatóW
W składzie: przewodniczący, skarbnik i selcetarZ Zarządu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie DelegatÓW obraduje Wyłącznie
zostało zwołane,

kieruje jego prezydiUrn

nad sprawarni, dla których

zalząd

§44

Do kompetencji Zarządu należy I

1) kierowanie bieżącą działalnoŚcią SToART oraz reprezentowanie sToART na

ZeWnątrZ,

2) Wykonywanie Uchwał Walnego Zebranla De]egatóW,
3) określanle szczegółowych kierunkóW działalności sToART,
4) ustalanie okresowych p anóW dzjałalności sToART ,

5) ZatwierdZanie rocznych sprawozdań z dZiałalności sToART.
6) Uchwa]anie budżetu iZatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych ,

7) nadzorowanje i kontroiowanie Wykonywania prZeZ sToART Zblorowego ZarządZania

i ochrony praw pokre\i/nych ,

B) Zarządzanie ma]ątkiem sToAR-r. ,

9) decydowanie o nabywaniu , Zbywaniu iobciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego,
10) określanie Wysokości składek członkowskich oraz Zasad ich Wpłacania ,

11) ZWołyWanie Walnego Zebrania Dele9atóW ,

12)składanie Walnemu Zebraniu De egatóW sprawozdań Z działalności Zarządu ,

13) prłmowanie W poczet sToART członkÓW zwycza]nych , Wspierających

' czlonlów-kardyoa.ów,
14)Występowanie do Walnego Zebrania DelegatóW Z Wn;oskami W spraw|e nadania

lub cofnięc|a godnoścj członka honolowego,
15) prowadzen]e rejestru członkóW sToART ,

16) stosowanie'kar organizacyjnych,
17)Występowanie do Walnego Zebrania DelegatóW Z Wnioskarni W

członkostwa Wspierającego oraz odwołania Z funkcji członka zalządu ,

18)rozpatryWanie skarg i WnioskóW dotyczących działa ności ZarządU

sprawie utraty

oraz członków

sToART ,

19) określanie rodzaju dokumentóW doq/cząrych prżystąplenia i przyjęcia do sToART ,

20)prżygoLoWan e oo-naki o.gdr zaclj,]ęj .

21) WspółdZiałanie Z osobami fizycznymi i prawnymi W sprawie realizacji celóW

sToART,
22) decydowanie o przystąpieniu sToART do krajowych lub międzynarodowych or9anizac]i,

23 ) zatwierdzanie regUlaminu Bjura Wykonawczęgo ,

24j pzygotowywanie do żabłierdzenia tabe] Wynagrodzeń Za korżystanie Z utworóW

ub przedmiotóW praw pokrewnych ,

25) przygotowywanie projektóW regularninów wydawanych prżez Walne Zebranie

DelegatóW,
26) decydowanie o prowadZeniu dz!ałaIności gospodarczej ,
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§45

ośWiadczenia Woli W imieniu Zarządu składają działając jednocześnie - przewodniczący lub

Wiceprzewodniczący j sekretarz lub żastępca sekretaża . D|a Ważności ośWiadczenia Woli

W Zakresie praw l obowiązkóW majątkowych sToART Wymagany jest także podpis skarbnika ub
Zastępcy skarbnika ,

§46

1. Zarząd składa się Z 9 członkóW,
ż. zarząd, |ie później niż W terminie 7 dni od dnia Wyboru jego członkóW, Wybiera ze swego

grona przewodniczącego, dwÓch Wiceprzewodniczących, skarbnika ijego dwÓch zastępcÓW oraz
iekretarza i iego dwóth zastępców W głosowaniach ta]nych, żWykłą Więkzością głosóW W
obecności co najmniei 2/3 statutowej liczby członkÓW Zarządu,

3, Zarząd możę dokonywać Zmian na każdym stanowisku określonym W ust. 2/ W głosowaniu

tajnym, bezwzględną Większością głosóW statutowej liczby członków Zarządu.
4. Zalząd może powołać PlezydiUrn W składZieI przewodniczący, sekretarz i skarbnik Zarządu.
5. Zasady ]tryb działania ZaĘądu oraz jego Prezydium okreŚla regulamin Wydany pzeż

Walne Zeblanie DelegatóW,

Komisja Rewizyjna

§47

1. Komisja ReWiZyjna kontroluje całokształt działalności sToART,
2. Do kompetencji Komisji Rewizlnej naleźy W sz@ególnościI

1) kontrolowanie, co najmniej raz na rok, całoksżałtu działalności sToART,
2) składanie Walnernu Zebraniu DelegatÓW sprawożdań Z Własnej działalności oraz WnioskóW

o udzielen]e albo odmowę udzielenia absolUtorium Zaządowi,
3) Zwoływanie Walnego Zebrania De|egatóW W razie nie zw)łada go plzezZarząd W terminie lub
trybie ustalonyrn W statucie,
4) przedstawianie Zaźądowi uwag, ocen iWnioskóW Wynika]ących Z przeprowadzonych kontrolj,
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 orzecżonych Wze Zaęąd,
B) Występowanie do Walnego Zebrania DelegatóW z WnioskamiW sprawach;

a) nadawania lub cofania godności członka honorowego,
b) cofania członkostwa Wspierającego,
c) odwoływania Z funkc]i członka Komisjj Rewizyjnej,

9) Wybór biegłego rewidenta, badającąo roczne sprawozdanie finansowe sToART,

§48

1, Komisja Rewiżyjna rna prawo żądania od bjura Wykonawczego, członkóW iWładZ sToART
Złożenia pisemnych ]ub ustnych WĄ/jaśnień dotyczących kontro owanych spraw,

2. członkowie Komisji Rewjzyjnej, WryZna(Zani przez jej przewodniczącego, mają prawo

udziału , Z głosem doradczyrn, W posiedZeniach Zarządu,
3. Komisja Rewizyjna ma prawo Wg|ądu do Wszystkich dokumentóW sToART,
4, Komisja Rewizina moze korzystać z pomocy biegłych i rZecZoZnaWcóW,

§49

1, Komisja Rewizyjna składa się Z 5 źłonkóW.
2. Komisja Rewizyjna , nie później niż W terminie 7 dni od dnia \^iyboru jej członków, wybiera

Ze sweqo grona przewodniczącego, Wiceprzewodnicżącego, sekretaza i Zastępcę sekretarza -
l1



W głosowaniach tajnych, ZWykłą Większością głosóW W obecności co najmniej 2/3 śatutowej
liczby członkóW Komisji ReWiZyjnej,

3. Komisja Rewizyjna może dokonywać Zmian na każdym stanowisku określonym W ust, 2,
W głosowaniu tajnym, bezwzględną Większością głosÓW statutowej |iczby członkóW Komisji
ReWiZyjnej.

4. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej okreŚla regu|amin Wydany przez Waine
Zebranie DeiegatóW,

Uzupełnianie składu Władz

§50

1. Jeże]i mandat delegata Walnego Zebrania Wygasł przed upływem kadencji , z dniem
takiego Wygaśnięcia mandat uzyskuje Zastępca delegata należący do tej samej grupy de egatóW
co osoba , której mandat Wygasł . Przy zbiegu dwóch ZastępcÓW delegata ,mandat uzyskuje ten ,
który W Wyborach otrzyraał Większą liczbę głosóW abo., pierwszy Zastępca'' W rozumieniu
regulaminu Zebrania Wyborczeqo deleqatÓW .

2, Jeżeli mandat cżonka zarządu lub Kornisji Rewizyjnej Wygasł przed upływem kadencji, z
dniem takiego Wygaśnięcia rnandat uzyskuje Zastępca członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ,
który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosóW albo Zastępca według kolejńej
numeracji W rozumienjU reguiaminu Wainego Zebrania De]egatóW ZAW STOART.

3. Jeźeli nie jest możliwe uzupełnjenie składu Władż sToART W trybie określonym W ust, 1i 2, za7ąd njezwłocznie ZWołUje Nadzwy(Zajne 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 8iuro Wykonawcze, które Współdziała z Władzami STOART
w real jlowaniu ce'ów stowarlvvenld,

2. Biurem Wykonawcżym kieruje dyrektor, działając na podstawie umowy zawańej porniędzy
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 okreś a regUlamin
zatwieńZo|y plzez Zalząd.

Rozdział VI1
zbiarowe zarządzanie i ochrona praw pokrewnych

Zakres zbioroweqo Zalządzania
ańystycznych M,ykonań UtWoróW i po a

§52

prawami pokrewnymi i;ch ochrony obejrnuje rodżaj
eksploatacji określone Zqodnie Z prawem autorskim,

§53

1. od Wynagrodzenia pobieranego za korzystanie Z przedmiotóW praw pokrewnych sToART
zatzymuje określoną kwote z pżeznaczenier.l na pokryc]e kosztóW zbiorowego zarządzania i

ochrony praw pokrewnych oraz Wykonywania uprawnień Wynikających Z prawa autorskiego,
2. Zavzymywana kwota , o której mowa W ust, 1 , nie może pęekrcczać róWnowartości 20

procent pobraneqo WrynaqrodZenia.
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3, Ustalanie obowiąZującego procentu od Wartości pobranego Wynagrodzenia na]ezy do
kompetencji Zarządu,

§54

sToART Wykonuje żbiorowe Zarządzanie W szczególności poprzezI

1) prowadzenie rejestru ańystycznych Wykonań,
2) negocjowanie oraz Zawieranie umóW Z użytkownikami,
3) monitorowanie nadań iodtwoźeń artystycznych Wykonań utworóW,
4) pobieranie Wynagrodzeń od użńkownikóW,
5) dochodzenie roszczeń o Wynagrodzenie W postępowaniu sądowym,
6) dystrybucję Wynagrodzeń porniędzy podmioty uprawnione.

§55

1, Powieęenie sToART żarządzania i ochrony praw pokrewnych następuje na podstawie

"zobowiąZania organizacyjne9o" złażonego plzez Zainteresowaną osobę i przyjetego przez

STOART,
2, Wzór "żobowiąZania o19aniZacyjnego" zatwierdża Zalząd,

§56

1, STOART może Wyko nywać zalządzanie i ochronę praw pokrewnych osób fizycznych, kióre
nie są członkamj sToART, a także osób prawnych dysponujących prawami osób flzycznych,

2. Zalządzanię iochronę, o Kórych mowa W ust, 1, sToART Wrykonuje na podstawie umóW,

a także na podstawie przepisóW prawa ryWilnego dotyczących prowadzenia cudzych spraw bez
Zlecenia.

3, sToART może \,!Ą/konwvać zarządzanie i ochronę praw pokrewnych zagranicznych
] polskich artystóW WykonawcóW, a także jch następcÓW prawnych na podstawie urnóW

Zawieranych z zaglanicznymi organizaqami zbiorowego zafządzania oraz ratyfikowanych umóW
międZynarodowYch,

§57

Dystrybucja Wynagrodzeń pomiędzy podmio§/ Uprawnione , o której mowa W § 54 pkt 6,

odbywa 5ię na podstawie regularninu repartycji Wydanego prżez Walne Zebranie DelegatóW,

Rozdział VIII
Majątek sToART

§58

1, lvlajątek sToART powstaje ze składek członkowskich, dalowizn, spadkóW, ZapisóW,

dochodóW Z Własnej działalnoścj, dochodóW z majątku sToART, dochodóW z ofiarności pUblicżne.j,

pracy społecznej członkóW sToART oraz Z dotacji.
2. Wymienione W ust. 1 źródła powstawania majątku nie Wykluczają uzyskiwania pżez

sToART majątku W inny dozwolony przez prawo sposób,

§59

1, sToART może prowadzić działalność 9ospodarczą,
2. Dochód Z działalności gospodarczej słUży realizacji celóW statutowych i nie może

przeznaczony do podziału między członkÓW sToART,
3. DeryZję W sprawie prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd

Zasięqn jęc]u opinii Komisji ReWizyjnej.

być

i3

po



R.ozdział IX
zmiana statutu/ rozwiązanie sToART

§60

1, Uchwałę o Zmianie statutu, jak też uchwałę o rozwiąZaniu sToART podejmuje Walne
Zebranie De egatóW WiękzoŚcią co najrnniej 2l3 głosów W obecności co najnrniej poło!Ą,y
statutowej l]czby deJegatóW,

2, pro]ekt uchwały o żrnianie Statutu lub rozwiązaniu sToART można poddać pod głosowanie
tylko Medy, gdy sprawy te Zostały umieszczone W porządku obrad Walnego Zebrania DelegatóW,3. W razie podjęcia uchwały o rozwiąZaniu sToART , iikwidatorami stowarzyszenia 5ą
członkowie jeqo ZarZądu.

Rozdział X
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 6t

stosunek członkostwa Zwycza]nego, który trwał prżed dniem Wejścja W źycie żmian statutu,
nie Wygasa,

§62

Kadencja WładZ sToART iosób Wchodzących W ich skład \,[/branych przed dniem Wejścia W
życ]e Zmian statutu kończy się Z Upływem okresu Ustalonego W pośanowieniach obowiązujących
przed dniem Wejścia W Zycie Zrnian statutu ,

§63

W razie niejasności, rzeczywiste znacżenie postanowień statutu oraz regUlaminóW Wydanych
na jego podstawie uśala Walne Zebranie DelegatóW,

§64

statut W niniejszyrn brzmienlu, uwzględniający zmłany uchwalone W dniu 4 marca 2012 roku
iW dniu 2 marca 2013 roku Wchodzi W życie z dnjem Zarejestrowania tych Zmian przez sąd
rejestrowy.

statut Został Wpjsany W KĘowym Rejestrze
sądoyvym postanowjen lem sądu Rejonowego
dla m,stWarszawy, XII Wydzia/ Gaspodarczy KRs
Z dnja 21 marca 2afi roku ( sygnatura sprawy :
WA.XII Ns-REI KRs/019306ft2/362 ) _

1,4







7,ałacz.nik nr 3

Adresy siedzib Przedstawicielstw Terenowych ZAW sTO^RT

] . Centrun operaoyjnc sToART nr 3 w Bielsko-Białej
ul, ] l Listopada 60-62, 4]-300 Bielsko-Biała.

2, cenlrum operacyjne STOART nr 4 w Katowicach
1,1, Jagicllońśl,a lo 4. 40-0]5 Kalosice,

3, ccntrum operacyjne sl'oAlLI' szcżecin, PrzedstawicieIslwo'I'erenorve w Szcz-ecinie

,l, le"fi1.1 FirIika o )0ó, -l 0J- S/c/ecIn,

4, cenhum operacyjne STOART Gdańsk, Przedslawicielstwo Terenowe w Gdańsku
ul- Grunwaldzka4l3 pok,201, 80,]09 Gdańsk,

5. cent.um opcracyjno sTo,ĄRT olszfyn, Przedstawicielstwo Terenowc w olsżtynie
ul, Dąbrowszczaków 39/4l4, |0 542 Olsńyn.

ó, Cenirum operacyjne STOART Bia]ystok. Przedstawicielstwo Terenowę \ł,Białymstoku, ul,

M, skłodowskiej,Curie ]/51, 15-094 Białystok,
1.

8, Centrum operacyjnc sToART Toruń, Przedstawicielstwo Terenowe w To.uniu
Ul, Pod KJł,$ d \\ ieł 2a. 87-100 ro,uń,

9, Centrum operacyjne s'l o,ĄRt Łódź, Przedstawicie]stwo Terenowe w 1.odżi

ul.Sterlilga 27129 iok, 705. 90-212 ł"ódż.

]0, Cęntrum operacyjne sToART Rrcszów, Przedstawicięlstwo Terenowe w Rzcszowic
Ul Kościuszki 4/4. 35-030 Rżesżólv,

] l, Pr7edstawicielst*,o Mażowieckie nr l w Warszawie

ul, Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa,

]2, Przcdstawicięlstwo Mazowieckie nr 2 w Warszawie
ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa,

l3. przedsiawicielstwo w poznaniu

u], Winogrady lż6, 61,626 Poznań,

]4. Przedstawiciels§vo W Krakowje
ul, Dunaieu.kiętĄ 5 l05 I'-]|]Kfalo\Ą,

] 5, przedstawicieishvo we wrocławiu
ul, Brarliborska 2/]0, lok,113, 53-680 Wrocław



































orzeczenie
Kornisji Prawa Autorskiego

ż dnia 18 liloa 200 t L

!rorn;ti,l l'l,tl" ł Ąulllr,U(gU n.lJadrie:

,' ,,\o,li..ac) l 01-115, \Jd.lo§,k,
cż-łonko\łie| Kazimierz Kaczor

Jan MajdfowicZ
Ąn.lrzci Matlak
13ogCarr Mlchalslti
Edwald l'alłasz
Elzbieta Traple

po lożpoznanili wnioskrr Związku Stowarzyszeń ArtyslóW wyjronaivcótv STOAILI' (ż siedzi'óa

w Wo.szarvic ui, Chl1lieiira 20) 7 dnia .:)5- -:j:.,ia|. -?. .ą,:"":' ,70|)1 i, o Zalwi3ldzgnr, "Tłbej
s,,eWek ZWia_ż(u stowaiz_vszeii Arlystów Wykonawców"S l oAjl'l'''

postanoWiła

[. na podstawie ar1. l08 Usl, 3 ustawy ż Clnia 4 iutego L994 r, o,1rarvre aurolskim i prawacir

!]olirelvIych (lek§i iednolit]J DZ,U. ż 2000 ro1 . NI80, poz,9(]'i]]

\^,brznieniu staDowiącyfi Zalącznik !1r .., do niiicjszego olzcczenjl

I l. Na porlstawie § 9 ust, 3 Rozpol1,a;czenia llinisira Kuliury i snuki z dnia 22 gludnia i 994

., w sprawie szczegółowlch zasad i trybu działalia Koluisji Pmwa Aulolskiego (Dz,U, nr 138,

paz.136)

I{on1i§iż po5tźlnolyiła:

11 kosz'.Źtmi postępowalia obciążyć skarb PŃsL$ź (Minisrcrsrwo Ku]tury j Dzied7iclwa Naro-

<]ouvego nl; w;części ponad opłatę wniesioną przez rłnloskodawcę (Związei< StoWaTąfSZeń



,\lLr,slór,r't\i."korarrtlllrł:]'i),ili]) l, dliLl .,1,1 Ż.:-;Ł1 .. .. ,r.,ra7 7.)|zc(]ló)!]1 .fj
i]o zatrłilrl]::clli:l . iet.i !Ll:l\.e]i Z\ł]ilLiu ljtiji,i:ll.ż!.sze]l .litr,l;llrr \,r ltrlrl:,lrcrl.r !Tol\RT .

: , i).i}]l:ir:l. 
ri']i:()sk:i,L\\.a ]icsza:iij]l o.t, !s, ]^]!e rn ,f,.],-.l]lorpo]ilł'. i:1

. .:..'..'... ,,], ,,.
:].l ?y:},...ii.,,,,.'],,]:!.,)!:;:,.|{.. ,,:i4..:/., zł) zoborviazqjąc go cLo l,itlłaccnia iei k.,,,,cll.r na
koilro \]KiDN i<l':ł :la.li r;l"ńil i\i O,'W !,,a rlt, 3i)000g,ia:a].j-1,1] !l 1e]-]I]]lle Lj,.,i.h |.,

't 7łs:tdnialii! nin]a:lj7ei]a] !l,Zaaże]liii slan(_]v,:i zl]+zniir :r. ,,,,., io 1,1i:llcjszcqo lrzcczctllir,



,,órn 1: _/ł!, t!,| \ l\,,,| :-.
\it,2i',źżlrala- }nj.a: !.oa.,ra\lu!.!)!!].| Ęv]1],n0x"!,or!,i)!

DZńŁ ni:!'Ai\a,,i(siiaiolvY: n0,ó6n \ł3r92sk, !:,t,tołl(ł il]
il ęa,ri) 62:r Ą: 39 - 629 23§r. B.ni{Pi}(Ao s^.i'ol 1vA$7rEr.

nl l jll(ll066-9105065-?700 40]' l1

), . i'7 -.)' ij'!

TAtsELE §TAlni}lK ZWIĄZKU s-l'{}WA!ąZYSZi]]i ]łRTYs T'Ó$'
wYKONAlvCol?- §'|o,ĄF{T

}- TAI]!]LA STAw]lK !v,l]\,AGRa]i)zEŃ MINIMAŁ,NYCT{ ZA -({{}Rii,Ys,trĄ]§IE i
,in Ńśił-cznvcił ".ł 

yRo}iA! t]TlVoĘów MUzvCZN } C1:1 i 6ł,+1łtJC,"1 i!]zy,Z§y,it },Ą

t oLU NADAŃ fł,!DltL.y"Ya}J l Ti]LĘ\łizYJliya}i

l_ \3,13 ia felcwi/,ine 
ToW \\ i.ń ,scon_Lł r ą6 rw l s r \\Ą K,/, §TAWKĄ ZR\ rz^Ł

MINTjTowA*
L Ńar]awca ogollropolrtr, ł,', s,§z\"ik",| u orlMólv ]rruiio':r,z

(lonacl _:0 rn ii n Iesz,r:lilcil. u, 1-5 |],n!,/ ll VA'l') lLnewc,l, ]tzvsŁi{,alty,h w
. _-^,,,..i-.,^,, .,,,;"l"]^^a-].

obs7źlzc Ilaoan] _l lub ;:lvrązkl z prolva,jzoną olia]alnościt1

ż-\",i"*., p.*J..B. ,,,,. 
' 

lo pusl..in na'l'1łczą 
. 
to j,s|:. abolramenló\i"

(do 3Ll nr]n mies/kanJ ],, " 
.irrr.,r. Ieklein- ogłoszcń, komunikejó§"

ra{]an] orJ7 ncdlYll r j Jrr, j 1 D,ol_iianrów spo n sol owanyclr,
§cizeda7!, czasl lnl€nlj},3gc, lt]]i]r,

\i1", 5łr|e.cl\-cj],i](]laoii,suD\lel]cJl], ]{r(iawija legioj,ailr,, i Pl.i:, .\d,,ćł!a,Eś,!] jąll,,

(cio i5 rrrln micszkalicr;,! $ Jl]3zarze :nn),.lj ś,,,€d,żc! ] irny:| *pry,]:_:

nad11|l] _,
z.rł iazanr. ch z pl omorl aniem ,*, postac l

i ń""i:,i";" l",ig-ń 
", 

.,*, 0,1 % i,Szt-stkicil },p]}"vc}, o,ltilol !e7 'V 

^-i) 
cPeral,ra

kablolL _ l (analogicznie iak dla nada§,ców

2. riadania radiowe
rlŃia,-"",eóI^"p"i.l" l?,50PLN/nrnl
i p""ad 30 mń ,nieszł.lców .
.bs7arze nadai)

\1d.v,"polaJ c-,,, ly , Dl\ ,i,

fu]n nriesżkańców t! olrszrżc xada,i)
\ a-. nadżt!cJ pi,,:m 1 l ll l

]. Nadawc?. regi lxinY i 1.kair!
Jo 0.] mjn
do 0,,,- łllq
do 1 ]nh
do 2 mli

do 5 nln

do l0 n1ir
do lj mln mieszkaiioj\ł w obsarze

0.6% !ł§,rystkich wp{_v,vów brulTo(bez
VAT) nada,łcy (anaiogicznicjak v"

l].cailiacł reic.łiżyjnYcb)
(ż żasilZeżerliem pkt. 2 UWAG )

lub

4, lłeemisjc !ro4lJ ,lL v § .c

c.20 Pi.F'llnnl
0,25
0.]{]
0.35
0,40
0-45
i),J0
0,óc
0,70
a,E0

(.,najoqiczniij jak !, .adanle.i] :l] cL,lzy]ii],cn'

artcANlzĄcJA,. zBioBowEco . ZARZĄDZANIA
irElaŃ\ oF P1usil PżRFbRMtNo

' 
':" 

,)', , ''\-,"

PRA§Altll l]o ARTvsTYczlvcrl wYKoN^Ń
A RTIsTs, A ss o CI A Tl oNs,.s,roART"
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* siawka rż ] jniłUlę kożystanic Z e,,tyslycaręgo ,"łykonan ia dla kżdego z Dro8famów nadawcy z

Lw7giędnien:cnl,aslcpL pć</c/e8o'n}.,l, prnqr.mÓV,

+{§tlwka pobie|erta §,Drzylradktrjeśl! ]ł0% repeń'Jaru {^/kolrystanego !uez dn!]ego uz]Ąkotvnika w
)!,a,jęry]1} ok.esie roziiljżcą i!\!vĘ ].si |eDrezentolłe|e ]r:-zez S'l'oART;jeśli sl'OAR_Tr l!:tDl€Zen jc
caIości wyktJżysŁywżne8o rcpeltuartJ sraWka tl]ega odpowięcir]emu żmnicjszcniu c udział
leprezentowany przez inxe organi?acjg zbiorowego zarząriu upoważnione do pobi€rania wynagrodżeń na
0nr samym poIU cksplcaiacji

iI\ł,A€I
] Pcdstawą obi;cżenja nxleżrości ,z-a korżystanie Z ańystyoznych tlykooań jest \" piglwszei l(ol€.jności

srawka ininulo\aa, sta,lr'ki procenlow. slosuio się na wymŹne zyczenie nadawcv i sa one lbrmą
Zrycżailowanego wyiaglodzeiia Za kolzystanie z aró,§rycznych wykonań w danyll] |nies;ącu,

2,Sta,\łkę dla operatora sieci kablowej emilującego prolramy Ędiowe i telewj?ł.nc usiala się na podsiawie
tabeii nadań telewiz! iIych,

iI. TABELA STA$,'tlĘ l,vYNrtGIioDZEN Ml!\lMnLrl-YCH ZA KaRZYsTANi1I Z
ĄRTY-qTYCZNYCH \'YŁONAŃ UTw{}rłÓ$ MLZY( ZN \ ClI t bł,rrw\o _uf]ZYCZNYCH
\A PoŁLl (}BT,lvoliż! i- P[r3I_ICZNYć{I ]li:łZY Po]\!oa"l nGZai!i],j,ĄRZ!
1ł !"lioiłADZo§l]ali ,Dó OBROTI]

Piży&lłtjUw\ ol.reslenie

], wykoląV§t}Ąłanie artysvcztych
wykonAń utworó\ł ntuzycznych ; słowno

ń8ąvcznych, iało elemćilu

*Ykonań Utwońw nuzycznych 1 siov.{lo

tDóza\ wi.lkcś.;po.iĘicln!
.iziłlźł]ości hb impraż!

Dy§koteki, zabaw},
bale

Pokaży mody,

c]/scpiir],

gimna§tyka
atystycrna i.t.p,)

ldo t00
do 50 miejsc 20 PLN

50 PLN
l00 PLN
200 PLN

50 P]N
100 PLN

slłwk. i stiwk. '7.

?) '.

do 200

PoVIyżei 200pieMszoplano*cgo i nieńęd!.go \y
dsvm ródzaiu dżiaŁinoścj {ni€ fia
mozliwości pro\ładz€nia dzia]alt§ści be.
artysłcalych wykonan Utworów
mu4calych i §łowno - mu,rycznych) tś""ry c*Ę"

i 2. Wykof .yś]^vaiie artyst_vc?xlycir

- muzy§atycl], j Bko ć].mór.t!
crugg.lalowego lec. iliegj:atrcgc

do 200 mieisc
.io 5c0

co 50
do 100

] 0 Pl-N
2a P].N ll I

.,:.,: :]: :.,j,]:j5 l. j,§:].

iYł.!k sfułilł§rli Anynó{ w OnóvliY

§ ToART
c0-600walszawa, ul. Lwowska 13
ie\. a2'),47 -a9, B2l-a3,71

lax Bż7,39-2|j



srrona 3 z 5

Feslyny i i8iplęry

nagłośnienie całości

], W_vkorł§Ę,wanic artyslycżnych
wykonań iako elementu 1o\|^1,1sżącega
pod§rawowgj dziaialności (odlwolzf nia ni.
są koniecznym eIem€ntenr działalności J

do 2c0 r,2

dc i00 ucze§ln.
do ż00
dc 500
powyżej 500

do 20 n12

do 50 ,n2
powyzej 50 ń2

20 PLN
50 |LIi
i00 PLN
200 PLN

50 PLN
]00 Pi-§-
200 PLN

]20 PLN
, j0 PLN

]00 P!-N

20 Pj,N
j0 Pi,N'
]c0 P]_li
+ 1i l)L\

2|
5!
i00
7ac

j Pi-N
!0 PLN

0,20 PLN

skiepy i inne

0.2

do 50 m?
d. !c0 n2

pow}ż€] l00 mic]sc

do 5|
cio lco
.lo 5cc
poryżej500

l0 P]-N
20 |LN
j0 PLN
l00 ll,N

l00 Pi,N
200 PLN

do iC(] lr1jejs.
do 200 n1ie.Jsć
po§}żćj 200 nriejSc

iłazaynasrępuy
0,]0 PLN

c,5 PLN

i9iqi6i §loł§lł§lsó Anyi'tY llylonfldr
sToART

00-660 Wel§zawa, ul. Lwow§k819
to|. €21"47-09, 827,8a-71

J6x 897-99-26

do 20

między seansami)

po$),źej 200
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odlworzenia Dzsz
illefon
aĄ/§rycznycĘ
wykoruń i.lo
elemeniu usfug

.i. ii'r.Z},Pa.l]([ tiiprez |ile |]].icu,!i]v.!t (iżW.,.lvslęp wolry") !:/viaqlocZcl;e żź korZ_vsialljc ].

ali\ srJ,cz,ny.]r ivilr oni:l re§i ],. !V]lc r]yl lag cdleliiu Dr,jtlo osob], iległaśn i.r !ące] i:. Dreze i\, "/e ,- j

liol]-cżacei ia.q}ośnieiii ir]z]i l:zv.nl t]trłalony.h ai.lvślvcznYch !ł]akonań).

1 (opjet

:i:q*--
polącł a

i'sia\r(: D(rbierailź, ,n r:/1,rl:lj{. eś:j .||% r.Perllj:l.r tł!,(crzysl"|'jgc jr!,Zeż d4regi 4,LUknlka \.
.rą:iciirl oife!le rozi!c7cni.ir,\ll: ;.śl rep|ezenlo1vnrle puez STOAR'I'| jeśli STCAl{i llL, ],ei]rcżc|r!.].
.ałości Wvkorrystf.wai]ego i.j]ertL]aru , pobierane Wynagrodz€nie ,jesi ZnrĄlei§Zane w poszczcgóInych
cklesach lozlicz€niowych odpowiednio o ildział iepefluau feprcżeniolvanego przez ]nne olganiżac3e
Zbiorcwego znźa.dU lpoważrionc do pobielania wlDagrcdzeń na lym sanvnr po'u eks9]ołlacjj

j\y-A{;]
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slanóvi część większ.j .ałOścj (np.progran radiow}, lub lelewiży.jny)

2, Sl"\,k.! p.ocel]lov/?j siosfiVana]ćsL ta]ł Bl]Zi€ nje Ustaioiio Stawki ż.y.zai.,,anei l]ir lrź Za_.]a|ic
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l)dnna:,.ani. al ]vst_!cZllYll] wa'kD]ran
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.jan3eo tr7łikownjk.
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V. TAI}ELA sT^wEli wYi\-AC}i()DZEŃ M{ł-I]uA1-}iYalr ;l,A i{aiłZYsTANiE Z
ARTY§],YCZNYCII wYKoNA|n UTwoRow MlZycZ_\ y(-ii 1 sŁU\łN O MUZYCZNYCH
wPrtowADZoNYaII Dc srECl KoMii LrTERO\v YCii BTiZPt-)SR[DNrEGo DósTĘP{;
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4P]_\i ..;ró|..1 jesi:lć
j !r _.,i -:i,;(';. l:i(jsiajr

ilpl}i
, ea \ż:żó.e

lLltj 4%

Damięci serwera bct :noż!i(lcśa]
żWieiokroinieti;L

rłp]_V\tiĆ]w

]nniej:riż
500PLN,,

iiub]5%
$?ły,/ó-,ł
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lormie piikri z umoziiwielrierl
zwielol§otnienia pazez innego
uą,,ikownika

:.W-ińiŻy.t-;" v."ll<onu";u rł
witr],l]ie lub na siroiie
intemetorrej

zlieiololrtlieiię

rrywatni 25pLVBl.i ór,miesiąc

]-.^nacń@.-
dziala-lnośc;
go5poJarcZeJ

VI. PoSTANowrrNIA KoŃ{JOWE

1. Tabele dotycząkor7łsrania z artyslycznycir rłyi<onań cirronionych prawem polskim zgodaic ze
.ixnem PraWn}Ąn n,, dZlen ia,,.sl*,ie,o7eni",

2, Stawki minuto!,{c iub aYłzaltowale kwotolve zawafte w Ębeiach lcdlegająvralolyzac.ji u,

okresach rccnych {Yr jniu i §l-./czia łąźcego rcl§ć, pc raz !ierr,,sż], a '..ł , " 2.aa2),lłg
w§kaŹnika plocentowego Z_ri1iany w}-śokoŚci lJżeciętnego fiie-9!ęcunego ąFa8rodzęnia \^

sektorże przęd§iębiórsiw bez,łlpłat nagród z zysku, iiczonego grldaień do gr.rdnia, na

podstawie obwieluczenia prezesa GU§ publikowan€8o 1ł 4onitoEe Polskim.
3. lł przypadku ło,tzaju tlziąłątżrości fuie ujętżj w ikiei§zei ta!)eu yłńagradzełrią z@ karzr§tfthie

z łłtystyczĘych wkażlań rŁrl.el.e sĘ ac Fodstarrie {rnd,lcqći iG rr4j|r6,łdxiei zbiiżsEego yeózai,: i
zakłesŁ ąycia zltlłąńeqt w lgbelL

4, Stawki u§falołe w ji!:; za\łafryci! uin5wach a mniej korzys|Ąe dla arrysiólł łykonawóR,iliż
okreśione w ninieisł,ch tabelach będąprzelicżone od diia ] sl:!ęznia2aaż.

:kzllsżżój Usi.i

, l!h:l!91 ;l!]n -iŃi, k!hi[!$,t,]]

lł-€60 vlaiszawa, ul, Lv]owsl(a ]3|e a2' -17 a9, a27-a3-7':
f§X 827.3§-2{i
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I. TABELA sTAwEK (}{ETTo - Btrz vAT) wYNAcRoDZnŃ MINIMALNYCII 7-A

KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCIi WYKONAN UTWOROW
MI]ZYćZNyCH I sŁowNo _ MUZYczNYcII

NA PoLU NADAŃ RADIo\ryYCH I TELEWIZYJNYCIi oRAZ łiEEMlSJl
stawki obowiĄzującc na rok 2015

(po rł,aloryzacji rłg zasad z ]'ab,VI - .,Poslanow;enia końco\łe"; śrcdnie miesięcne wynagrodzenic t\
'iettorze 

przeasiębiorsl\\, bez wypłai nagród Z 7łsku w grudnill 20l3 roku \ł}nosiło 4,217 67 zl a w

grudniu 201,1r, 4,:]78.45 zł ; stąd wspólczynnik przeszacowania Wynosi 3,8 %)

2. Nndani* radio,iY€
1. Nadawca ogólnopolski
( ponad 30 mln mieszkańców w obszarze

2, Nadarvca ponadregionalrry (do

mieszkaliców w obszarzc nadań)
nadawca programu dJa zagrałicy

o,ox *.ąr,rtłi.i r"płl, ,crl
nadewcy (analogic7nie jak § nadiiiaclr
teie izi,inych)
(z zastrzeźclliem pkl, 2 UWAC )

4,84 PLN/min

30 mln
araz

3. Nadawca regionalnv i ]okalny
do 0,3 mln
do 0,7 mlrr
do l mln
do 2 mln
do ] mh1

do 4 rlln
do 5 mln
do 6 mln
do ]0 mln

0,36 PLN/min
0,46
0.57
0,66
0,76
0,84
0,95
1,1 1

],33

do l 5 m ln m iesżkańcó\ł, w o bszarze nadań I.50

4, Reemisja programu lv sieci kablowej 0J o/" .ls:ły.tkiclr *pły*ó\! brutto(bez VAT) opentora (analo8icZnie

iak \ł naJan a. h Iejei i/\ in\ ch,

l, NłdaniR telewią
KATECORIA NADAWCY sTAWKA

MINUTowA*
sTAWKA ZI{YcZAŁTOWAliA +*

1. Nadawca ogólnopolski
(ponad 30 mln mieszkańców w obszaźo

]ub

0.3% wszystkich wpł},!vó§, bn(to(bcz \iA
)nadawc! uzyski\łanych w Z!\,iazku Z

prowadzona działalnością nadawczA, to ic,
abonamentów, leklaln. ogłosZeli.
kornurlikatów. programów sponsol owan)"c

sprzcdaŹ_v ozasu antenowego. ulnÓ\\
baftcrow},ch. dotacji, sub*c cji inn]ch
świadc7eń i innyci1 \\,pb\ró\\ zwiqzanych
pfomowaniem \\, postaci bczpośledni!,i lub

pośredlrie1 usłrrg_ tolvarów badź fin
(z Zastrz§żenieln pkl, 2 t]\\i^c)

2. Nadawca ponadregionalny
(do J0 mln mie§zkallcós $ obszdrze nadan)

oraz nada\rca Drogramu dla zagra[icy

18,85 PLN/min

3. Nadalvca regiona]ny
(do 1 5 mln mieszkańców w obszaże nadń)

9,54 PLN/min

4, Nadawca lokalny
(do 5 mln mieszkŃców w obszarze nadań)

5, Reernisja programu w sieci kablo\\,ej 0.3 % \łsżystkich rvpływó\r brutto(bcz V^ j

iak d]a nadawców DroPranów)
) opcratora (analog1

1,78 P]^łnin

d]i m i rlssz ]a xllwYdzcosc(Rs

i,]l .]l ]!,lP P!.ii L]]0o]4]RL

oRG^\l7,AcJl zBloRo\{E6o ZARZĄD2ANIA PRAWA\II Do ARTISTYCźNYCII \Y\,I{oN,ĄN

collecti* Managenahl o/gaĄiśalioh, U"iaĄoJ Pł:farnihg^rtjs/' 
" 

s T o 
^ 

RT "

K.,cesja MK!Dnft DP.ryPli 021Llr2l)} hlP:27.a6 )aa3 L 01.P ]8/2a1'lPn,3)2)

nank i'ij(^osA.

S.ult Pl(oPJ'1-1'§§',15
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+ stawka za ] minuię korzyslania ż aiystycznego W}konanja dla kaźdego Z programólv nadawcy z ulvuględnjeniem

zas jęgU poSZczególnych progranrów
**§lawka pobielana w przypadku ieśii l00% repertuaru \łykorzystanego przeż danego uż}tkownika w.przyjęlym

oklesie rozliczenjowym jesl reprcżcnlowane prżez STOART;jeś]i sToAR'j'nje reprezentLlie całości
wyl(o.zystywanego rep€ńuaru stawka tllega odpolviedniemu zmniejsżeniu o udzjał rcprezentowany przez inne
organizacje zbiorowego Zarządu upoważnione do pob;fr;lwynaelodzeń na tyn §amym polu eksp]oatacji

l Podslalvd olrliczenia należności za korzystanie z ańys§ cznych §ykonań je§t w pierwsze] kolejności stawka
minulowa, Slawki procentowe stosuje §ię na wj.razne życzenie nadawcy i są one formą zryczakowancgo
\Dnagrodzenia za korżysllnie z arrystycznych wykonań w danym miesiącu.

2.Sta,vkę dla operatora sicci kablowej emitujacego pro8ramy radiowe i telewizyjne ustala się na podstawic tabeli nadań
tele$,izinych,

r], Posu!łOWlEN IA KoŃcaw L

l, 'l'abcle dotyczą korzystania z anystycznych wykonań cbronionl,ch pralł,em poiskim zgodnic ze
stanem plawnym na dzień ich żatwierdzcnia,

2, Stawki minutowe ]ub zryczałtowane kwotowe Zawafie w tabelach podlegają waloryzacji w
okesach roczn},ch (lv dniu 1 stycznia każdcgo roku, po mz pierwszy 01 ,01, 2002) r.vg
\ł.skaźnika plocentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat naglód z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na
podstawie obwieszczenia prezesa GUS publikowanego w Monitorze Polskim,

3, lf plxypadku łtltlzttju działalności nie ajętej w niniejszej tabeli wynagrodzenia za korzystanie
z arl}§tlcztlycl| wyko ań asfula §ię Ąa podslawie afualogii do hdjbardziej zbliżOnego rc.lzaja i
zukresu uiłrcia zaiJaftego p tabeli.

4, Stawki ustalone v,juź Zawarlych umowach a mniej korzystne dla ańystów Wykona\łcóW niż
okrcślone ł, niniej szych tabelach będą pźeliczone od dnia 1 sty c,lnia 2002.

wafszawa, 20l5-01-22
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Tabela stawek (n€tto - b€z VAT) wynagrodzeń za korzystanie

z artystycznych wykonań utworów muzycznych
i słowno-muzycznych

- pole eksploatacji INTERNET - rok 2015

t.sIMULcASTING(iednoczesncnada\Yanieł'int€rn€cieprogralny€'iitowanegowspo§ób
tradycionalny)----1, "'Ji".i,il"iv"o* p"siadającyclr licenc.je SToARr ż odpłarnością procenlową (0,3% w prz_vpadku nadawc}

,"[,"lł."e" l'u,Oy" i pi"vpuaku ioa"" q rud io\ł ego l wprowadzaj&) c lL ! s]ugę,,,s imul-castjnq",

,i"*ii,"Jir",",is.i ,r","Iega zmianie; licenqę poszerża ,ię o dodarkovl pUle el(sploatacii ancks.

Z a-ń"uJ",*i* p",i"aającycńlicencję STOART z oJp}Jlno,(Ę "m 
rulowJ , \\plouadzających usługe

'.rlń.i"".'*g'|"^"rr'a'oipratnoSciwzrasuojedensto|,eńw}zL:]\\sr",!lLkud"dotyclrczaso\icj

ii"ilg*liŃ"a-"l"", rp"- ;bolviązująca w STOART tabela stawek minimal ych);licenc]r|osz€l/as]ęu

aor]ńowe pole ekspioatacji oraż usta]a nową stawkę minutową aneks, 
.

:, Ji"""a"-.,i," p"riJaając},;h liccncję SToART z odpłatnością ,,rycza]tową" , wprowadzających us]uge' 
-";^*i-*u;"g':"'"*ka'ot]płatności wzrasta o 30olo w stosunku do dolychcżasowej; 1icencj9 pos,,lża sie o

l"J"ii"*" pJr" 
"r.pr"""cji 

oraz usra]a nolvą, pod\\Tżs7-oną stawkę ryczaltowa -. ancks,

rI. WEBCASTŃG (ridio internetorve cmisja plogramu tylko w Intemecie)

1, W przypadku prowadzcnia dżiałalności gospodarczej -

srawka obowiązująca w sToART 0,6% wszystkich wpływów (bez vAT) nadawcy uzyskiwanyclrw

zvjazku 7 tzi
Liczba polencjahrycl, j.dn ocześnrch |'ejść na

l]b,00 zł do 100

od tol do 1000

2, Ńffi" "l"@ 
.] zi ah lnosc i gospodaiczej )

ł."t.'olrre:,.r"r6zr,ao/ol(1l,,WD:elq,Z)lnkd/:dldlno:,iToż,/ołcćobnl/",_o)U'o
III. ON DEMAND

l, I Jo, enni"n,e , otlsIUchania na żądsnic' , , o. i \ ioeo"l'o,' --"jiń"sJili siÓART 4% wsąslkLch wpb$o$ (b"żVA'I]u4sL wJn)th \ł,7wiązkuzdzialalnoścją

..on demand",
, i'la.u"."l-i" .."a"ł"c hania na żądanie z możliwością ściągnięcia" clip_ów i vidcoclip_ów _ odpłatność dla
'iiÓ,łi'i,ł1"i.lił"rlszlłkichrłp5wóv,(bezVAT)uzyskiwanychuż$iązkuzdziałalnością"on

IV. MI]ZYKA w TLE sTRoNY INTnRNnTo§vEJ.- -'Ś"ń"."-"r, 
"a 

j30 do Ij00 zl rocznie w zalcznościod przychodów uż}lkolvnika

V. lnformacie ogólnc- 
r, 

-- 
s,"*tl *"n§"."" W pow)zszcj tab€li podlegają waloryzac]i w olfesach roczrych ( v,dfliu l siycznia

każdego roku) wg Wskaźnir.u pro""nto" ło ,niuny p",iĘtn,g" ,,",,n,*go M}naqro,I7enia lv Sekiorze

i,,Jjs"i",u* ;., -] 
"laL 

nJgrod - liczonego g,,lł)i,n ,"g"uan,,, , , poa",,s ie lon,ll i\ilJ ll,, JJ ( l 'ś,

.llbL jko\łan€t.o u Monilor7c Polskim,

:, ri"ł 
'o"""+rj"y.n: 

lJ 
" 
oczes 

"1c 
n 

"zytto*nitów, 
októ,ych mowawpowyższcj tabeli je$ deiermillowana

przez'ogrń""*;u n*^cone przez uż}łkowane oprogramowanie ser$crJ, J prz) brdku takich ogranic7cli
'pizez priepLrstowość wykorzyslrwanego rąc za t$ ei fug wzoru t p rzepu sto $ o (( t\ kbns)/ t 2 8 kbps),

tJśi]ir0 S4lRer'ib Ń ,łf9,a1 .{lLrł}L], atp KF s
Nn, lż6 j_1,36_1]3 R.qol 0109]4ż8a

oRGĄ\llr( l\ 7aloRo\llco /tRZ\D1\\tA PR\t| \1,1l Do \Rl\§l^t^( ż\\( tl,,\\Ko\t\
aoll|d^-P vo lqch,d oĘa i\nliĄn, Uńio|oj Płlorn l8 a

Kókusjd MKiDl hl DP.WPAa2,!'192/02 ńP,27 
')6,2aB 

l M,P ]8/20alPaż,322)

r\, ! iLldżLł] \|JsZB,
l140l0ó6 L I l l0001]001]ó]!{,
słil] |jKoPI]l-PWvAj
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^ 
!V sToAn1, KRst]19.10.

KoNcfs],{ MINlsTl]Rsl'W^ (ljL l'l-RY ( Monotor Pohkinr4j/l998]
lliron*U,: IlI,0łtlzlllles z ]102l!95 r,...ż§zer7ona DPĄ,o4l |zl]|9ó ż i a6lr9(l rożsżcl7cnl. DI'^ 0ł]lŻi]'97 72i 03 9t)ll.

",,§?er?c;jc 
Dl'$PA 024/l45/o1/it 7 l5 l0 200t r,. ro7,§zeźcnjc DP \!PĄ 024/492,1]2]JDp z 2?,0ó 200] l

lt. TABELr\ §TAWEK
Z ARTY§,l,yCZ],lYcH

lnalIn h.ż \ A l lw\ \ALRoD7l i \|l\l\| \L\\ (,H ZĄ KoRZ\ § l \\Ir
wykoNAN l r\\oRó\\ llUZYi /\\( !| | §| o\\\o \ll /\('/\\clI

N?t PoLU oDTwoRZEŃ PURLICZNVc[l
stawki obowiążujące na .ok 20t5

ń.r"l \/1 i ^ /1 "d "1, 1 \l ,\,,l,L j

,,- , , ,, _,\ , .U,,,ll|1rc' V: ,,'2l",- l.,1 ,,dn| ', ', 
\l'

piżcs7a'owania ,lynosi 3,8 %)

$ sckrcVc plząl5iqbŃlnn
żI : st4d $s1]ó1./,,,nnl1,

f rin.,lt Prl\llad.sr rnd/łi - Ó|ńil"nic \liwlta ^vJhoŃa 
,:,"

k..;..,ani" J/ialJlno(ci sh|toici podmńlu lub 
_ 

" i'i; kl2

D)"[,,tekl. żabas), błlś 37.?0 !,I-N
95.72 PI^

l91,35 Pl,N
378,00 Pl,N ztifillrrczę

!9,6? ll.N
3?.20 Pl.N żi 1

37,20
95.72

l91.35
378,00

Szaly gla.jąoe, keaokc. jnnc

uźąd^nia odtłai7aj ącę

Pokrl nod}, §idoriśka.
sp€cyncznc dyscyplii'y
sporlorvc |akjŁda fig loila

do 200 micjsc

ary§qlz]ra !p|
ośodkit6.cc^., kurs)

]00 ńi.j5c

l'cslyny i impre7,! rcklca.yjnc
i spońołc. lfugi.wyslapy_

PLN
Pl.N
Pl.i.,]
lL\

do 200
posyżej 200

..9!żci 500 lczcśnikóll
Lok!le gasln]nomic,)e 95.72 Pl.N

l91,35 PLN
378,00 PLN n]Dri

do 20 m2
.1o 50 m2

|o\)żej50 mŻ
nOg]o(n]oneI posię?.h i
uslugowej dostępnej dla

37,20 PLN
95.72 PlN

191,35 ?LN

do 50 m2
do i00 m2
do200m2
a kar.dc naslwne rozpoczęte
]00 m2 nagłośnionej
powicrrchni handlowcj

37,20 Pl.N
95,72 PLN

191,35 PLN

- i9,ó2 PlN ża l miesjąo

0.2

ai_x9ai. ś;; R"r dń; ś §h;, 1, xij\ł],d7 cosp l< R,S lliok lE(.\os^ v otlJ.rL lł V !r
N. l] l]łj10.4ólLl]1]001]!|016]ri!

s",] PK()l'!'l P\\'\i']\j

oRLl\ll\(ll/ltlol|U\!lcU/\R,'\D/\\trPH\\[\\'Illnl!{|\\l\r/\\l||.,§\ho\\\
! o1l|,tńP |tl|og"nna! 

'luhlnliJ\ 
l io i Pr4nlL ń! tli|\ , \ l U lR l

Kah.esja r,lKlDl n| Dl W1'/1a2442/a2 np: )7 ()6 2003l (},l P ]3/2aalPa:322)
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*§dllkd pobieroka ,, plzlrllku jóIi ]a0% ,ep!ńualu glkorłstirello Prz.i llakego użllkovnika w PĘrję'ln okresi.
lo.!ic?,e,ior|m jast r.prezen\ovdhe przei STOIRT; jeśli §To,1R7- hi. fupr.zehlrje całości 

"JkoĘł5d|9ane!]o 
rePlnuufll -

?obittlłll ,qna€fu.l?,.hi. j!ł zftniejs?,Ln. N poszczegóIn!.h okfuśach fuzliczehiow!.h olPowi.dnio o u!!.id repeńund|
Nłcienll, DIŁ|o PĘei inne arguhizacje zbil}lore|:o zdlzlldu lpovaŻ io . do Pobierahio fulha8ralIzeń na łń sax,lh pol

Ul|,4(;I
l,lilkl odxroIZcnia |ublicznego an}st}c7nć!o }r!,konania lie żaleł od środków 1cChD1.Ztyc| jłkini poślżono sig lł lyjn cc]!

(od§Lorzd]jć taśnr. p]}1y cI). do$oliceo ir]ncgo nośnika c]cklrcni.żnego, pżekaz silc]iŁUly i,l.p ) anj od lc!o. cl)
Lrsl_}-c7ne lDkon.nić iesl odirvarzane sanroi§tlic. czy t9ż slanosi cżęść FĘkszej calości (i,p,ploglam radiop) lub

], stNrka |roceDlolva slosowanajcst lam gdżie iie Uśalono sla\rkj żJycahowanc.j lub na żądelie u4lko§nika, jcj podsla$e

51!no\!]ą wp]ylvy bLutto(bcąv^l) l dżialalności, zktórą2Niązane jest odt$ażanie ańystycżnych w!kond]r

j lIoiofuLirjn lvylrc7oie ploccnlo\lo njć,noże bró Diżsżć niż 50% sta§kjkwoló{ej przewidzianq d]a dane8o Uż]lko(nika.

i \\ Prż} padku nnPI.ż nic bi ]dolvany.h GZlv ,.$ §Lęp Wol]r}") wyndgrodżenie ża kolz} stanie ż Jnycżnych lvykondjijc5L fin\n,
$!;rlfodzcnlu blullo osoby nag}.śniająccj nnprezę (w cżęŚci dolyczącej nag]oŚnienia pź! uż}cnL utrwalońy.ll an}sl)czn}ch

U P oS |,ĄN oW] E N ]A KON u) 11/ l,,

1 l'abclt dolycżą korzystanit ż rlł-śy.lńych łykoDań chronion)c]r prawęm Nhkin z8odlic ze starcm tldwnyn na dzicń ich

: Sla*]ii nriillorvc ]ub a]cżaltoFarc krolowe zawarlc }r labclach podlęgdją \raloryżacji B oklęslch rocżiych (w dniu l
n}czn]a każde8o foku. po uz pienvsz} 0] 0l, 2002) w8 wska/jika ploccntorł9go lniany \ysokości plZL, LLr,gl,

i]icsięcżne_qo ;ynaglodzcnia q seklorzc przcdsiębioNnv bcz yyp]al nag,ód z ż)'sk!.licżonego grudzień do g Ldi]d, !a
podst§lie oh§i.sżcżcnia ptc7csa GLjS lublikołaDęgo § Monitorzę l'o1skim

3. r| |lztPdlk! rolrżojl n.ilłnnoićj ie ujłej w hiniejszej lab.Ii ,}nĘfu.lzenin zi katzlsla ie z@łloćzh!ćh ilkona'usfu 4

\i; h;Ddnowi? a,rl,Ęii lo ńaibnrJ..i'i :bliż"k4 ralzaju i :"^r^u u4.in mhl ł! a hthłIi,

l sia"k; lJ"Lonc s ju żJWlńJ Lh !ńo\Jch a mnie] kolz},slDc d]a anystów Wykonałców njż okr,ślonc w niiiejszych lab€la,h

będalL7ili.Zonc od dnia l sĘ,czDia 2002.

Hotcle, pensjonaty. ośrodki

$,pocż-)nkowe (odlBorzenia
v pomieszczc.iach ogólnie
dostępnyclr)

do 20 miejsc holelowych
do 50 mięjsc hotelotłych
do l00 mi€jsc hote]osyoh
po\lyż€j ]00 miej§o

37,20 PLN
95,2 Pl-N

19135 PLN
3?ą00 PLN za l mięsiqc

a.2

ijotcl€, pen§jonaty, ośrodki

(od§!orzenia § pokojach)

8,9ó
|9,62

PLN
PLN Za l niesiąc

0,1

(odiworzenia na poldadach

19,62 PLN
37,20 PLN
95,72 PLN

191,35 PLN
ża rejs hb 1 dzień rejsu !v

0.1

prżeN,ach niędży Se sani)
do 100miejsć
do 200 nicjsc
po,lrżej 200 micjsc

95,72 PLN
t91,35 PLN
3?8,00 PLN ża l mieśi4c

0,]

odtwiżajłce w cżaśic
ocżeliiwania.rtystyozne

każdy nąstępny do ] 00

każdy ndtępny do 200

każdy ndtępny powyż-ej 200

28,25 Pl-N

0,37 PLN

0,19 PlN

0.9ś PIN 72 ] njesiac
odt§,ożcnia pIzć7 lelefon
adyś],cżnych wykonai jako

]

w2.sz,s,. 20l5_0 1_22
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Zal, Nr 3

lJchwała nł L432/2OL3
zarzqdu zwiqzku Artystów Wykonawców iTaART

z dnią 20,05.2aBr.

Zanąd ZAW sToART na posiedzeniu W dniu 20 maja 2013 dokonał, na podstawi€ § 5,ą ust. 1 5tatut1-1

sToART, ustalenia Wańości kwotY zatrżymywanej na pokrycie ko§łtó{, zbiorowego zarządzania i
ochrony praw pokaewnych oraz wrykonywania uprawnień Wynikającvch Z ustawy o prawie
autorskim i praWach pokrewnych na pcziomie 20 % inka§a sTcART blutto,

Uchwałę podjęto jednomyślnie /9 BłosóW ZA/,
l]chwała stanowjZałqcznik nr 3 do Protok]łu.

sehletarz Zarżądu Przewodnicżąca żarządU

^/ 11 , /

'ń",- t/ l tt /,ę,lłs.
Annd MoIkowśkd



Jł,Q_rźlVt",(, ]1{ l. J

REGUtAMlN
repartycji WVnagrodzeń związku ArtystÓW WykonaWcóW sToART.

Na podstawie § 38 pkt 10 lit. g statutu sToART obowiąZujące8o od dnia 21 marca
2013r, ustala się - W drodze uchwały Walnego Zebrania Dele8atóW ff ż/zwzD/ż015
ż dnia 22 |ute8o 2015 roku -.egulamin repartycji Wynagrodzeń ZWiążku ArtystóW
WykonaWcóW sToART, żWany dalej,,Regulaminem".

§1

1. Re8ulamin określa zasady i tryb podziału kwot należnych i pobranVch przeZ

sToART ż tytulu Wynagrodżenia za korzystanie z artystycznych Wykonań utworóW
muzycznych i słowno muzycznych - W tym opłat od urządzeń i noŚnikÓW, W rozL]mlenLu
prżepisÓW praWa autorskiego, pomniejsżonych o koszt zbiorowe8o żarządzania iochrony
praW pokrewnVch do artystycznych Wyl(onań UtWorÓW muzycznych isłowno-mUzycżnych,
żWanych W dalszej częŚci regulaminu ańVstycznymi Wvkonaniami oraz Wykonywania
upraWnień i oboWiązkóW Wynikających z powszecl]nie obowiązującego praWa,

2, Re8uły ustalania kwot Wynagrodżenia przypadającychi
1) Na każde artystyczne WVkonanie - określają postanoWienia §3,
2) każdemu artyście Wykonawcy określają postanowienja §4 9,

§2

Kwoty do podziału , o których mowa W §1, obejmują|
1) Wyna8rodzenie od użytkownikóW, którży przekazują do sToART dokUmentację

dotyczącą nadaWanych iwykazy nadań) lub odtwarzanVch publicżnie (Wykazy odtworzeń)
artystycznych Wykonań,
WVnagrodzenie od uż}łkoWnikóW, którzy nie przekazują do sToART dokumentacji
dotycżącej nadawania 1ub odtwarzania artystycżnych Wykonań,
wynagrodzenie żtytułu opłat od urządzeń inośnil(óW.

§3

1. Wynagrodzenia zainkasowane W danym okresie od użytkownikóW, o których mowa
W §2 pkt, 1, na podstaWie dokumentacji zaWierającej Wykaży nadań ipubiicznych odtworzeń,
dzie]one są na posżcze8ólne, udokumentowane artystycżne Wykonania W tvm okresie
zgodnie z czasem ich Wykorżystywania - odrębnie dla nadań radiowvch iWykazywanych
pubjiczn]e odtwarzanych wykonań oraz odrębnie dla nadań teleWiZyjnych,

2, Wynagrodżenia zainkasowane W danym okresie od użytl(ownikóW, o którvch mowa
W §2 pld, 2 dzielone są na:

1) żainkasowane od UżytkownikóW Wykorżystujących repertuar nadawcóW radiowych,
internetowych Jub płytowy i
2) zainkasowane od użytkoWnikÓW WykorzystuJ'ących repertuar nadaWcóW telewizyjnych,

żJ

3)

-1-



3) Kwoty inkasa Wymienione W pkt 1) i 2) dżielone są na Wykonania i wyl<onawców
proporcjonalnie do kwot WVlicżonych dla tych Wykonań i wykonawców z inkasa
od użVtkownikóW, o których mowa W § 3 ust 1.

3, Podział Wynagrodzenia, o którym mowa W ust. 2 ustanawianyjest raż na trży lata na

podstawie ustalanego prżez Biuro Wykonawcze parvtetu udżiału licżby umóW

ż użVtkownikami Wvkorzvstującvmi repertuar radiowy i użytkownikami Wykorzystującymi

repertUar teleWizvjnV w łącznej ilości umóW Z tymi użytkownikami i żatwierdzonego uchWałą

żarządu ZAW sToART.
4. Udział każde8o artvstvczne8o Wykonania oraz WykonaWcy W Wynagrodżeniu z tytułu

opłat od urżądżeń i nośników w danym okresie WVlicza się proporcjonalnie do udżiału tego
Wykonania i WVkonaWcV W łącznej kwocie Wy|iczonej z podziału środkóW zainkasowanych
od użytkownikóW, o których mowa W §3 Ust, 1i2,

§4

1, Wśród artystÓW WykonaWcÓW uczestnicZących W podziale WVnagrodżenia za
korzystanie ż przedmiotu praW pokrewnych do artystycznych wykonań odróżnia się

następujące funkcje artystyczneI
1) soIista Wokalista, śpiewal(,
2) solista in5trumentalista,
3) dyry8ent,
4) mużyk Wykonujący partie solową,
5) członek chóru,
6) członek chórku,
7) muzykakompaniujący,
8) cżłonek orkiestry,
9) did/e_ (Dl),

10) lecytalol,
2, W podziale Wynagrodzenia, o którym mowa W ust.1, Uczestnicży rÓWnież realizator

dźWięku. Realiżatorowi dźWięku, który utrwalił dane ańystyczne Wykonanie przysłu8uje

wynagrodzenie w wysokości 2 procent kwoty pobranej przez sToART na koszty proWadzenia

zbiorowego żarządu,.dotyczącej te8o artystyczne8o Wykonania,

§5

1, Procentowv udział poszcze8ólnych artystÓW WykonaWcóW W Wynagrodżeniu

za korzvstanie ż artystycżnVch Wykonań ustala się Wedłu8 żasad Wskazanych W ośWiadcżeniu
Woli podpisanym prżez WsZystkich artystóW Wyl(onaWców biorących Udział W tVm Wykonaniu

a w przypadku braku takiego ośWiadczenia Wedtug zasad Wskazanych W postanowieniach

§6 8.

2, Wzór ośWiadcżenia Woli, o którym mowa W ust.1, określa zalząd sToART.

§6

Ustala się dWa rodzaje repartycji:
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1) repańvcia związana gatunkiem mużVki rozrywkowej i ]ażżowej, W tvm ,formacje

mieszane, także przy WspółudziaIe orkiestr oraz artystóW klasycznych- repańycja

,,Rożrvwka ijazz",
2) repartycja związana z gatunkiem muzyki klasycznej, W tym repertuar operetkowy

- repaftycja,,Klasyka",

§7

1, Repartycja ,,RoZrywka ijazz" obejmuje następujące trzY pL]le:

1) pUla 1 (stanowiąca 40 % calości])- w równych częściach przypadające solistom
instrumentalistom, solistom WokaIistofi (Śpiewakom), recytatorom,

2) pU]a 2 (stanowiąca 10 % całości) przypadająca dyrygentowi ]L]b dyrvgentom W róWnych

częściach,
3) pula 3 (stanowiąca 50 % całości) w równych cżęściach przypadająca członkom chórku,

cztonkom chóru, .zionkom orkiest.y, dj,, muzykom akompaniU.jącym, muzykom

WVkonującyrn partie 5olowe.
2. W rażie braku artystóW WykonaWcóW przypisanych do I

1) puli 1, calość tej puli sumuje 5ię z pulą 3,

2) puli 2 całość tej puli sumuje 5ię ż pulą 3,

3) puli 1i2 całośćtvch puI sumuje się z pu|ą 3,

4) puli 3- całość tej pu]i sumuje się z pulą 1,

5) puli 2i3 całośćtvch pul sumuje się z pulą 1,

3. W przvpadku gdy w artvstycznym Wykonaniu ilość solistóW jest róWna lUb Więksża niż

ilość muzykóW akompaniujących WYna8rodzenie za to Wykonanie dzielone jest W róWnych

częściach na Wszystkich WykonaWcóW.

§8

1, Repartycja,,Klasyka" (W przypadku Wykonań orkiestrowych) obejmuje następujące

dwie puIe:

1) pUla 1 (stanowiąca 30 % caiości) , W połowie przypadająca dyrygentowi (dyrysentom

- W róWnych częściach), a połowie 50liście (solistom- W róWnych częściach),

2) pula 2 (stanowiąca 10 % calości| w równych częściach przypadająca cżłonkom orkiestry
iczłonkom chóru,
2, W razie braku artystóW WykonaWcóW przypisanych do:

1) puli 1- całość tej pUli sumuje się z pulą 2,

2) pu]i 1, pelniących artvstyczna funkcję dyrygenta (dyrygentóW) przvpadającą mu cżęść

sumuje się z cżęścią przypadającą soliście (solistom),

3) puli 1, pełniących funk.ję 5olisty isolistóW), całość tej puli sumuje się z pU|ą 2 tworżąc

noWą pulę (stanoWiącą 100 % całości)- pfzypadającą

a) W 20 % dyry8entowi (dvrvgentom, W róWnych częściach),
b) w 80 % członkom orkiestry iczłonkom chóru- w równych częściach.

3, W repańycji dotyczącej Wykonań zespolóW kameralnych (do 12 wykonawców)

Wynagrodzenia za takie Wykonania dżielone są w równych częściach na Wszystkich

WykonaWcÓW
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§9

1, Przy repartycjach, o których mowa W §6-8, korzysta się z dokumentu,,zgłoszenie
do rejestru sToART", stanoWiącego załącznik do Regulaminu,

2. ,,Zlłosżenie do rejestru sToART" określa: skład 2espołu WykonaWcżego, je8o nJzWę,
funkcje artvstycżne pelnione W artystycznym Wykonaniu, dane dotyczące utworu iinne
inf orrnacje umożliWiające prawidłowe dokonanie repaftvcji,

§10

W ce u należytego Wykonywania ReguIaminu, sToART prowadżi, irżupetnia
i al(tualizLl]e bażę danych dotyczących artystóW WykonaWcóW, W szczegó]nościi
1) imiona inazwiska,
2) pseudonimy,
3) numery PESEL,

4) numerv NlP,
5) adresv zamieszkania,
6) adresy poczty elektronicżnej,
7) numery kont bankowvch.

§11

Traci moc Regulamin repaftycji Wyna8rodzeń ZAW sToART uchwalony przez
Nadzwyczaine Walne Zebranie DelegatóW W dniu 27 paźdżiernika 2013r,

§12

spraWy będące przedmiotem repartYcji, a rozpoczęte przed Wejściem W zycie
Re8ulaminU, są prowadzone żgodne z postanowieniami obowiązującymi w dniu rozpoczęcla
spraWV,

§13

Re8ulamin Wchodzi W życie z dniem 1 marca 2015r,

sekretarż Prżewodnicżącv
Wa]nego Zebrania Deie8atóW Walne8o Zebranja De|e8atóW

ZAW STOART ZAW STOART
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