
























































Dyrektor Biura Wykonawczego ZAW 

STOART 

Z-ca Dyrektora 

ds. Inkasa 

ZAW STOART – schemat organizacyjny str. 1

Dyrektor 

Regionalny COS 

w Katowicach

- woj. śląskie

- teren kraju

Centrum Operacyjne Stoart (COS) w Katowicach

Koordynator

Pracownicy

Dyrektor Regionalny
- na woj. dolnośląskie,

opolskie i łódzkie

Białystok

- woj. podlaskie

Olsztyn

- woj. warm.-maz.
Toruń

- woj. kuj.-pom.

Łódź
- woj. łódzkie

Grupa 

Terenowa
Wrocław

- woj. 

dolnośląskie

c. d. Strona 2



Dyrektor Biura Wykonawczego ZAW 

STOART 

Z-ca Dyrektora 

ds. Inkasa 

ZAW STOART – schemat organizacyjny str. 2

PT Poznań
- woj. wielkopolskie

- woj. lubuskie

Kraków
- woj. małopolskie

- woj. podkarpackie

- woj. świętokrzyskie

- woj. lubelskie

Warszawa –

Centrala 
- woj. mazowieckie

Gdańsk
- woj. pomorskie

Lublin
- woj. lubelskie

Szczecin
- woj. 

zachodnio-

pomorskie

Dział Obsługi Umów (DOU)

Koordynator

Opiekunowie umów

c. d. Strona 1



Dyrektor Biura Wykonawczego 
ZAW STOART 

Z-ca Dyrektora 
ds. Inkasa 

ZAW STOART – struktura organizacyjna Biura Wykonawczego   

Inkaso

Sekretariat Dział
Prawny 

Dział Obsługi 
Umów 

Centra Operacyjne 
STOART

przedstawicielstwa 
terenowe
STOART

Monitoring 
płatności i 
windykacja 

Dyrektorzy 
Regionalni

Z-ca Dyrektora 
ds. 

Finansowych

Finanse i Księgowość

Dział Finansowo 
- Księgowy

Kasa
Dział IT 

(informatyka)

Repartycja

Dział 
Członkowski

Dział Rozliczeń 
Repertuaru 
Polskiego

Dział 
Repartycji

Dział 
Kadr

Dział 
Zagraniczny

Z-ca Dyrektora 
ds. Repartycji 



Załącznik nr 3 
 
 
Adresy siedzib oddziałów i przedstawicielstw terenowych ZAW STOART 
 
 

1. Centrum Operacyjne STOART nr 4 w Katowicach  

ul. Jagiellońska 16/4,  40-035 Katowice. 

2. Oddział Terenowy STOART Szczecin   

ul. Teofila Firlika 19/206,  71-637 Szczecin. 

3. Oddział Terenowy STOART Gdańsk,  

ul. Kołobrzeska 30 pok. 2, 80-394 Gdańsk. 

4. Oddział Terenowy STOART Olsztyn,  

ul. Erwina Kruka 39 lok. 414,  10-542 Olsztyn. 

5. Oddział Terenowy STOART Białystok,  

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/51,  15-094 Białystok. 

6. Oddział Terenowy STOART Toruń,  

ul. Pod Krzywą Wieżą 24,  87-100 Toruń. 

7. Oddział Terenowy STOART Łódź,  

 ul. Sterlinga 27/29 lok. 705,  90-212 Łódź 

8. Oddział Terenowy w Lublinie,  

Ul. Dolna 3-go Maja 3 lok. 210, 20-079 Lublin. 

9. Oddział Terenowy we Wrocławiu  

ul. Leszczyńskiego 4, lok.20,  53-078 Wrocław 

10. Oddział Terenowy STOART Warszawa - Centrala 

 ul. Nowy Świat 64,  00-357 Warszawa. 

11. Przedstawicielstwo w Poznaniu  

ul. Winogrady 126,  61-626 Poznań. 

12. Oddział Terenowy w Krakowie 

 ul. Dunajewskiego 5/305,  31-133 Kraków. 

 



























L.P.
Wykaz umów z zagranicznymi i polskimi organizacjami zbiorowego 

zarządzania, zawartych przez STOART Strony umów Data zawarcia umowy
Reprezentacja członków 

SAWP
Przedmiot umowy, pola 

eksploatacji

1

ABRAMUS /Brazylia /* umowa dwustronna 2007-06-18

Artyści SAWP 
reprezentowani w 
okresie od 2009-01-01 do 
2012-12-31

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting

2

ACTRA PRS /Kanada/* 
umowa unilateralna (strona dokonująca inkasa na rzecz
artystów reprezentowanych przez ACTRA PRS -
STOART)

2015-09-01

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* nadawanie
* publiczne odtworzenie

3

ADAMI/Francja/* umowa dwustronna 2004-10-28

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* reemitowanie
* wyświetlanie
* czyste nośniki audio
* nadawanie

4

AGATA/Litwa/* umowa dwustronna
2001-01-12 
zastąpiona umową z 
2014-12-08

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting
* czyste nośniki



5

AIE /Hiszpania /* umowa dwustronna 1997-10-02

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* zwielokrotnienie
* najem oraz użyczenie
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie
* czyste nośniki

6

AKDIE /Albania/* umowa dwustronna 2016-07-19

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* nadawanie
* wyświetlanie 
* webcasting 
* simulcasting 
* reemitowanie
* publiczne odtwarzanie
* czyste nośniki

7

AMANAT /Kazachstan/* umowa dwustronna 2015-06-16

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* webcasting
* simulcatsing
* czyste nośniki

8

APOLLON/ERATO/Grecja/ umowa dwustronna 2000-04-17

N/D

Wymiana informacji na 
następujących polach 
eksploatacji:
* najem oraz użyczenie
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie
* wyświetlanie 
* czyste nośniki



9

ARTISTI/Kanada/* umowa dwustronna 2014-12-10

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie

10

ASTERAS / Cypr/* umowa dwustronna 2006-09-30

Artyści SAWP 
reprezentowani w 
okresie od 2009-01-01 do 
2012-12-31

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* zwielokrotnienie
* najem oraz użyczenie
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie
* webcasting
* simulcasting
* czyste nośniki

11

CPRA /Japonia/* umowa dwustronna
2005-05-09 
zastąpiona umową z 
2013-09-26

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* nadawanie
* publiczne odtwarzanie
* reemitowanie
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting
* czyste nośniki (inkaso po 
stronie CPRA)
* najem (inkaso po stronie 
CPRA)

12

CREDIDAM/Rumunia/* umowa dwustronna
1998-09-25 
zastąpiona umową z 
2014-04-01

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* nadawanie
* publiczne odtwarzanie
* reemitowanie
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting
* czyste nośniki



13

DIONYSOS/Grecja/* umowa dwustronna 2005-04-20

Artyści SAWP 
reprezentowani w 
okresie od 2009-01-01 do 
2012-12-31

Wymiana informacji i 
wynagrodzenia na 
następujących polach 
eksploatacji:
* zwielokrotnienie
* najem oraz użyczenie
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* czyste nośniki

14

EEL /Estonia/ umowa dwustronna 2003-01-01

Artyści SAWP 
reprezentowani w 
okresie od 2009-01-01 do 
2012-12-31

Wymiana informacji na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting
* czyste nośniki

15

EJI /Węgry/* umowa dwustronna
1997-10-29 
zastąpiona umową z 
2013-07-23

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie
* wyświetlanie 
* simulcasting
* webcasting
* czyste nośniki (inkaso po 
stronie EJI)



16

GCA /Gruzja/* umowa dwustronna 2015-07-23

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting
* czyste nośniki

17

GDA /Portugalia/* umowa dwustronna 2014-06-26

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting
* czyste nośniki

18

GRAMEX / Finlandia/ *                                         
Umowa trójstronna SAWP – STOART – GRAMEX 
Finland 2010-04-29

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie

19

GRAMEX DK /Dania/* umowa dwustronna 2014-06-19

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting
* czyste nośniki



20

GVL /Niemcy/* umowa dwustronna 1997-11-12

Artyści SAWP 
reprezentowani w 
okresie od 2009-01-01 do 
2012-12-31

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie
* wyświetlanie
* najem i użyczenie
* webcasting
* simulcasting
* czyste nośniki (jednostronnie 
inkaso po stronie GVL)

21

HUZIP /Chorwacja/* umowa dwustronna 2005-05-23

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting

22

HUZIP /Chorwacja/* aneks do umowy dwustronnej 2016-11-30

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* czyste nośniki audiowizualne
* dodatkowe wynagrodzenie 
należne artystom 
wykonawcom od producenta 
fonogramu



23

INTERGRAM /Czechy/* umowa dwustronna 2017-11-20

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzenia na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting
* czyste nośniki

24

IPF /Słowenia/ * umowa dwustronna
2006-02-14 
zmieniona umową z 
dnia 2017-05-17

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzenia na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting
* użyczenie
* czyste nośniki

25

LAIPA /Łotwa/ umowa dwustronna 2003-05-22

N/D

Wymiana informacji na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie 
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting
* najem oraz użyczenie
* czyste nośniki

26

LSG/Austria/ umowa dwustronna 1998-03-21

N/D

Wymiana informacji na 
następujących polach 
eksploatacji:
* zwielokrotnienie
* najem oraz użyczenie
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* czyste nośniki



27

NORMA  /Holandia/ umowa dwustronna 2000-03-07

N/D

Wymiana informacji na 
następujących polach 
eksploatacji:
* czyste nośniki
* najem
* użyczenie
* reemitowanie

28

NUOVO IMAIE /Włochy/* umowa dwustronna 2013-01-01

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* wyświetlanie
* reemitowanie 
* czyste nośniki

29

OBERIG /Ukraina/ umowa dwustronna 2002-10-29

Artyści SAWP 
reprezentowani w 
okresie od 2009-01-01 do 
2012-12-31

Wymiana informacji na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie
* wyświetlanie
* najem
* użyczenie
* czyste nośniki
* oraz inne pola eksploatacji 
zgodnie z obowiązującym 
prawem

30

PI /Serbia/* umowa dwustronna 2013-07-16

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* wyświetlanie
* reemitowanie 
* webcasting
* simulcasting



31

PLAYRIGHT /Belgia/* umowa dwustronna 2013-06-20

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie
* wyświetlanie
* użyczenie
* webcasting
* simulcasting

32

POSA/RPA/* umowa dwustronna 2016-07-22

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie
* wyświetlanie
* webcasting
* simulcasting
* czyste nośniki

33

PPL /Wielka Brytania /* umowa dwustronna 2013-09-20

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 

34

PRISM /Malezja/ umowa dwustronna 2004-01-14

N/D

Wymiana informacji na 
następujących polach 
eksploatacji:
* nadawanie
* publiczne odtwarzanie
* wyświetlanie



35

RAAP/ Irlandia/* umowa dwustronna 2004-01-26

Artyści SAWP 
reprezentowani w 
okresie od 2009-01-01 do 
2012-12-31

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* zwielokrotnienie
* najem oraz użyczenie
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* wyświetlanie
* czyste nośniki

36

SAMI/Szwecja/*                                          Umowa trójstronna SAWP – STOART -SAMI 2010-04-08

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie

37

SAMI/Szwecja/*                                          Umowa dwustronna 2016-12-21

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* czyste nośniki audiowizualne 
(STOART)
* czyste nośniki (SAMI)

38

SENA /Holandia/*                                umowa trójstronna SAWP – STOART - SENA 2009-12-23

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie

39

Slovgram/Słowacja/* Umowa dwustronna 2016-02-17

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie



40

SPEDIDAM /Francja/* umowa dwustronna 2017-08-04

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzenia na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting
* czyste nośniki

41

SWISSPERFOM/Szwajcaria/  umowa dwustronna 1998-02-20

N/D

Wymiana informacji na 
następujących polach 
eksploatacji:
* zwielokrotnienie
* najem oraz użyczenie
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* czyste nośniki

42

UZUS /Bośnia i Hercegowina/ umowa dwustronna 2006-02-05

N/D

Wymiana informacji na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* czyste nośniki

43

VOIS/Rosja/* umowa dwustronna 2013-11-25

N/D

Wymiana informacji i 
wynagrodzeń na 
następujących polach 
eksploatacji:
* publiczne odtwarzanie
* nadawanie
* reemitowanie 
* wyświetlanie
* simulcasting
* webcasting

- Porozumienie zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP, Stowarzyszeniem Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT, Stowarszyszeniem Tworców 
Ludowych STL, Związkiem Artystów Wykonawców STOART, Stowarzyszeniem Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP w dniu 12 listopada 2008 roku, dotyczące 
podziału pomiędzy te organizacje kwot pochodzących z opłat od urządzeń oraz czystych nośników w sferze wideo, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
wymienionych w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych 



wymienionych w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych 
urządzeń i niśników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.

- Porozumienie pomiędzy Związkiem Artystów Wykonawców STOART oraz Związkiem Producentów Audio-Video ZPAV z dnia 26 marca 2009, które dotyczy zwielokrotnienia w formacie cyfrowym legalnie 
wprowadzonych od obrotu utworów, artystycznych wykonań utworów muzyzcnych i słowno-muzycznych oraz fonogramów i wideogramów muzycznych na nośnik cyfrowy w celu ich odtwarzania, i które 
zostało zawarte na czas nieoznaczony.

- Porozumienie o współpracy na polu eksploatacji publiczne odtwarzanie pomiędzy Związkiem Artystów Wykonawców STOART oraz ZASP - Stowarzyszeniem Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i 
Telewizji  z dnia 24 marca 2015 roku, którego przedmiotem jest upoważnienie STOART przez ZASP do objęcia zbiorowym zarządzaniem na terytorium RP, artystycznych wykonań aktorów, solistów 
śpiewaków i tancerzy reprezentowanych przez ZASP w zakresie pobierania wynagrodzeń przysługujących z tytułu publicznego odtwarzania. Porozumienie to obowiązuje do dnia prawomocnego 
rozstrzygnięcia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie wyznaczenia jednej organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do wykonywania wspólnego poboru wynagrodze za 
korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie.

Umowy z zagranicznymi ozz obowiązują do końca trzeciego roku kalendarzowego od daty ich zawarcia z możliwością ich wypowiedzenia nie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą zakończenia umowy. 
W przypadku braku wypowiedzenia umowa pozostaje w mocy i przedłuża się automatycznie na kolejne okresy dwunastu miesięcy, chyba że zostanie wypowiedziana zgodnie ze zdaniem pierwszym.

Zgodnie z trójstronnymi umowami z SAMI, SENA i GRAMEX FINLAND, w których po stronei polskiej stronami są STOART i SAWP, to STOART jest administratorem tych umów po stronie polskiej. STOART 
pobiera i przesyła wynagrodzenia należne z tytułu korzystania z wykonań m.in. na polu publicznych odtworzeń dla artystów reprezentowanych przez SAMI, SENĘ, oraz GRAMEX FINLAND, a także wystawia 

i otrzymuje faktury od organizacji zagranicznych z tego tytułu.
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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,
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2,Sta,\łkę dla operatora sieci kablowej emilującego prolramy Ędiowe i telewj?ł.nc usiala się na podsiawie
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Feslyny i i8iplęry

nagłośnienie całości
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wykonań iako elementu 1o\|^1,1sżącega
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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
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]-.^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
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ORGANIZACJA  ZBIOROWEGO  ZARZĄDZANIA  PRAWAMI  DO  ARTYSTYCZNYCH  WYKONAŃ  
Collective Management Organisation   Union of Performing Artists  „ S T O A R T ” 

         Koncesja MKiDN nr DP.WPA 024/492/02 mp z 27.06.2003 r. (M.P. 18/2004 poz. 322) 

I.    TABELA STAWEK  (NETTO – BEZ VAT) WYNAGRODZEŃ MINIMALNYCH ZA 
KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ UTWORÓW                             

MUZYCZNYCH I SŁOWNO – MUZYCZNYCH  
NA POLU NADAŃ RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH ORAZ REEMISJI 

Stawki obowiązujące na  rok 2017 
 (po waloryzacji wg zasad z Tab.VI – „Postanowienia końcowe”; średnie miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2015 roku wynosiło 4.514,41 zł a w 
grudniu 2016 r. 4.635,02 zł; stąd współczynnik przeszacowania wynosi  2,7 %. 

                                                         1. Nadania telewizyjne  
KATEGORIA NADAWCY  STAWKA 

MINUTOWA* 
  STAWKA ZRYCZAŁTOWANA ** 

1. Nadawca ogólnopolski  
(ponad 30 mln mieszkańców w obszarze 
nadań) 

31,47  PLN/min 

2. Nadawca ponadregionalny 
(do 30 mln mieszkańców w obszarze nadań) 
oraz nadawca programu dla zagranicy 

19,95  PLN/min 

3. Nadawca regionalny 
(do 15 mln mieszkańców w obszarze nadań) 

10,11  PLN/min 

4. Nadawca lokalny 
(do 5 mln mieszkańców w obszarze nadań) 

  5,12  PLN/min 

lub 

0,3% wszystkich wpływów brutto(bez VAT) 
nadawcy uzyskiwanych w związku z 
prowadzoną działalnością nadawczą,  to jest: 
abonamentów, reklam, ogłoszeń, 
komunikatów, programów sponsorowanych, 
sprzedaży czasu antenowego, umów 
barterowych, dotacji, subwencji innych 
świadczeń i innych wpływów związanych z 
promowaniem w postaci bezpośredniej lub 
pośredniej usług, towarów bądź firm 
(z zastrzeżeniem pkt. 2 UWAG) 

5. Reemisja programu w sieci kablowej  0,3 % wszystkich wpływów brutto(bez VAT) operatora (analogicznie 
jak dla nadawców programów) 

2. Nadania radiowe 
1. Nadawca ogólnopolski  
( ponad 30 mln mieszkańców w obszarze 
nadań) 

5,12  PLN/min 

2. Nadawca ponadregionalny (do 30 mln 
mieszkańców w obszarze nadań) oraz 
nadawca programu dla zagranicy 

1,89  PLN/min 

3. Nadawca regionalny i lokalny 
do 0,3 mln 
do 0,7 mln 
do 1 mln 
do 2 mln 
do 3 mln 
do 4 mln 
do 5 mln 
do 6 mln 
do 10 mln 
do 15 mln mieszkańców w obszarze nadań 

0,38 PLN/min 
0,48 
0,61 
0,70 
0,80 
0,89 
1,01 
1,17 
1,41 
1,59 

lub 

0,6% wszystkich wpływów brutto(bez VAT) 
nadawcy (analogicznie jak w nadaniach 
telewizyjnych) 
(z zastrzeżeniem pkt. 2 UWAG ) 

4. Reemisja programu w sieci kablowej  0,1% wszystkich wpływów brutto(bez VAT) operatora (analogicznie 
jak w nadaniach telewizyjnych) 
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     *  stawka za 1 minutę korzystania z artystycznego wykonania dla każdego z programów nadawcy z uwzględnieniem  

zasięgu poszczególnych programów 
     **stawka pobierana w przypadku jeśli 100% repertuaru wykorzystanego przez danego użytkownika w przyjętym 

okresie rozliczeniowym jest reprezentowane przez STOART; jeśli STOART nie reprezentuje całości 
wykorzystywanego repertuaru stawka ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o   udział  reprezentowany  przez inne 
organizacje zbiorowego zarządu  upoważnione do pobierania wynagrodzeń na tym samym polu eksploatacji  

UWAGI 
1.Podstawą obliczenia należności za korzystanie z artystycznych wykonań jest w pierwszej kolejności stawka 

minutowa. Stawki procentowe stosuje się na wyraźne życzenie nadawcy i są one formą zryczałtowanego 
wynagrodzenia za korzystanie z artystycznych wykonań w danym miesiącu. 

2.Stawkę dla operatora sieci kablowej emitującego programy radiowe i telewizyjne ustala się na podstawie tabeli nadań 
telewizyjnych. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Tabele dotyczą korzystania z artystycznych wykonań chronionych prawem polskim zgodnie ze 
stanem prawnym na dzień ich zatwierdzenia. 

2. Stawki minutowe lub zryczałtowane kwotowe zawarte w tabelach podlegają waloryzacji w 
okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku, po raz pierwszy 01.01. 2002) wg 
wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na 
podstawie obwieszczenia prezesa GUS publikowanego w Monitorze Polskim.  

3. W przypadku rodzaju działalności nie ujętej w niniejszej tabeli wynagrodzenia za korzystanie 
z artystycznych wykonań ustala się na podstawie analogii do najbardziej zbliżonego rodzaju i 
zakresu użycia zawartego w tabeli.  

4. Stawki ustalone w już zawartych umowach a mniej korzystne dla artystów wykonawców niż 
określone w niniejszych tabelach będą przeliczone od dnia 1 stycznia 2002. 

          Warszawa, 20170122 
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Tabela stawek (netto – bez VAT) wynagrodzeń za korzystanie 

z artystycznych wykonań utworów muzycznych 
i słowno-muzycznych 

- pole eksploatacji INTERNET – rok 2017 
I.     SIMULCASTING (jednoczesne nadawanie w internecie programu emitowanego w sposób 
tradycjonalny) 

1. dla nadawców posiadających licencje STOART z odpłatnością procentową (0,3% w przypadku nadawcy 
telewizyjnego i 0,6% w przypadku nadawcy radiowego) wprowadzających usługę „simul-casting”, 
stawka odpłatności nie ulega zmianie; licencję poszerza się o dodatkowe pole eksploatacji – aneks.  

2. dla nadawców posiadających licencję STOART z odpłatnością „minutową” , wprowadzających usługę 
„simul-casting” stawka odpłatności wzrasta o jeden stopień wyżej w stosunku do dotychczasowej 
Kategorii Nadawcy (patrz obowiązująca w STOART tabela stawek minimalnych); licencję poszerza się o 
dodatkowe pole eksploatacji oraz ustala nową stawkę minutową – aneks, 

3. dla nadawców posiadających licencję STOART z odpłatnością „ryczałtową” , wprowadzających usługę 
„simul-casting” stawka odpłatności wzrasta o 30% w stosunku do dotychczasowej; licencję poszerza się o 
dodatkowe pole eksploatacji oraz ustala nową, podwyższoną  stawkę ryczałtową  -  aneks. 

II.  WEBCASTING (radio internetowe – emisja programu tylko w Internecie) 
      1.    W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - 

      stawka obowiązująca w STOART – 0,6% wszystkich wpływów (bez VAT) nadawcy  uzyskiwanych w    
      związku z działalnością web-castingową lecz nie mniej niż: 

Stawka miesięczna Liczba potencjalnych jednoczesnych wejść na 
portal/ stronę/itp 

144,01 zł do 100 
289,06 zł od 101 do 1000 
  76,23 zł  za każde następne 1000 możliwych wejść 

2. W przypadku niekomercyjnych działań nadawcy (nadawca nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej)    
        stawka określona wg zasad z pkt 1., w pierwszy rok  działalności może zostać obniżona  o 50%. 

III. ON DEMAND 
     1.    Udostępnianie „odsłuchania na żądanie” clips i videoclips 

     - odpłatność dla STOART – 4% wszystkich wpływów (bez VAT) uzyskiwanych w  związku z działalnością     
     „on demand”. 

2. Udostępnianie „odsłuchania na żądanie z możliwością ściągnięcia” clip-ów i videoclip-ów - odpłatność dla   
        STOART wynosi 5% wszystkich wpływów (bez VAT) uzyskiwanych w  związku z działalnością  „on   
        demand”. 

IV. MUZYKA W TLE STRONY INTERNETOWEJ. 
          Stawka roczna: od 144,01 do 1440,10 zł rocznie w zależności od przychodów użytkownika. 
V.  Informacje ogólne 
     1.     Stawki wartościowe w powyższej  tabeli podlegają waloryzacji w okresach rocznych ( w dniu 1 stycznia  
             każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze   
             przedsiębiorstw bez wypłat nagród - liczonego grudzień do grudnia, na podstawie komunikatu Prezesa GUS,  
             publikowanego w Monitorze Polskim. 

2. Ilość potencjalnych jednoczesnych użytkowników, o których mowa w powyższej tabeli  jest  determinowana  
       przez  ograniczenia narzucone przez użytkowane oprogramowanie serwera, a przy braku takich ograniczeń-  
       przez przepustowość wykorzystywanego łącza (według  wzoru: (przepustowość w kbps)/128 kbps). 
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ORGANIZACJA  ZBIOROWEGO  ZARZĄDZANIA  PRAWAMI  DO  ARTYSTYCZNYCH  WYKONAŃ  
Collective Management Organisation   Union of Performing Artists  „ S T O A R T ” 

         Koncesja MKiDN nr DP.WPA 024/492/02 mp z 27.06.2003 r. (M.P. 18/2004 poz. 322) 

Z.A.W. STOART :  KRS 94940,  
KONCESJA MINISTERSTWA KULTURY ( Monitor Polski nr 45/1998).   
Nr. koncesji:  DP.041/Z/19/95 z 14.02.1995 r. , rozszerzona DPA.041/Z/3/96 z 17.06.1996 r., rozszerzenie DPA.041/Z/1997 z 27.08.1997 r., 
rozszerzenie DP.WPA.024/145/01/ik z 15.10.2001 r., rozszerzenie DP.WPA.024/492/02/mp z 27.06.2003 r. 

II.    TABELA STAWEK (netto – bez VAT) WYNAGRODZEŃ MINIMALNYCH ZA KORZYSTANIE                                            
Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ UTWORÓW MUZYCZNYCH I SŁOWNO – MUZYCZNYCH                                 

NA POLU ODTWORZEŃ PUBLICZNYCH   
Stawki obowiązujące na  rok 2017 

(po waloryzacji wg zasad z Tabeli VI – „Postanowienia końcowe”; średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2015 roku wynosiło 4.514,41 zł a w grudniu 2016 r. 4.635,02 zł; stąd współczynnik 

przeszacowania wynosi  2,7 %) 

Sposób 
korzystania 

Przykładowy rodzaj 
działalności 

Określenie 
wielkości podmiotu lub 

imprezy 

Stawka ryczałtowa    Stawka % od 
wpływów  (patrz  

uwagi pkt 2) 
Dyskoteki, zabawy, bale  do 50 miejsc  

do 100 
do 200 
powyżej 200 

39,39  PLN 
101,35  PLN 
202,61  PLN 
400,24  PLN    za imprezę 

lub 

4 1. Wykorzystywanie 
artystycznych wykonań 
utworów muzycznych  i 
słowno – muzycznych, jako 
elementu pierwszoplanowego 
i niezbędnego w danym 
rodzaju działalności (nie ma 
możliwości prowadzenia 
działalności bez artystycznych 
wykonań utworów 
muzycznych i słowno   
muzycznych) 

Szafy grające, karaoke, inne 
urządzenia odtwarzające 
odpłatnie wykonania 
artystyczne 

               4 
od wpływów z 

urządzenia 

Pokazy mody, widowiska, 
specyficzne dyscypliny 
sportowe (jak jazda figurowa 
na lodzie, gimnastyka 
artystyczna i.t.p.) 

do 200 miejsc 
do 500 miejsc 
powyżej 500 miejsc 

101,35  PLN 
202,61  PLN 
400,24  PLN   za każdy         
                       dzień           
                       imprezy 

lub 
3 2. Wykorzystywanie 

artystycznych wykonań 
utworów muzycznych  i 
słowno – muzycznych, jako 
elementu drugoplanowego 
lecz integralnego 

Ośrodki taneczne, kursy 
tańca, aerobic 

do 20 miejsc 
do 50 miejsc 
do 100 miejsc 

   9,49   PLN 
20,78   PLN  
39,39  PLN  za  1   

                       grupę/zajęcie 

3 

Festyny i imprezy rekreacyjne 
i sportowe, targi, wystawy  
nagłośnienie całości 
powierzchni 

do 100 uczestników 
do 200 uczestników 
do 500 uczestników 
powyżej 500 uczestników 

  39,39  PLN 
101,35  PLN 
202,61  PLN 
400,24  PLN    za dzień 

lub 
0,5 

Lokale gastronomiczne  do 20 miejsc 
do 50 miejsc 
powyżej 50 miejsc 

101,35  PLN 
202,61  PLN 
400,24  PLN    za 1 miesiąc 

lub  0,2 

Zakłady usługowe  do 20 m2 
do 50 m2 
powyżej 50 m2  
nagłośnionej powierzchni 
usługowej dostępnej dla 
klienta 

39,39  PLN 
101,35  PLN 
202,61  PLN 
                        za 1 miesiąc 

lub 
0,2 

3 . Wykorzystywanie 
artystycznych wykonań jako 
elementu towarzyszącego 
podstawowej działalności 
(odtworzenia nie są 
koniecznym elementem 
działalności )  

Sklepy i inne obiekty 
handlowe 

do 50 m2 
do 100 m2 
do 200 m2  
za każde następne rozpoczęte 
100 m2 nagłośnionej 
powierzchni handlowej 
dostępnej dla klienta 

39,39  PLN 
101,35  PLN 
202,61  PLN 

+ 20,78 PLN  za 1 miesiąc 

lub 

0,2 
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Hotele, pensjonaty, ośrodki 
wypoczynkowe (odtworzenia 
w pomieszczeniach ogólnie 
dostępnych) 

do 20 miejsc hotelowych 
do 50 miejsc hotelowych 
do 100 miejsc hotelowych 
powyżej 100 miejsc 
hotelowych 

39,39  PLN 
101,35  PLN 
202,61  PLN 
400,24  PLN    za 1 miesiąc 

lub 
0,2 

Hotele, pensjonaty, ośrodki 
wypoczynkowe   
(odtworzenia w pokojach) 

Audio – za pokój 
Video – za pokój 

   9,49   PLN 
20,78   PLN   za 1 miesiąc  lub 

0,1 

Środki transportu 
pasażerskiego 
(odtworzenia na pokładach 
statków, samolotów, 
autobusów i in.) 

do 50 miejsc 
do 100  miejsc 
do 500  miejsc 
powyżej 500 miejsc 

20,78  PLN 
  39,39  PLN 
101,35  PLN 
202,61  PLN 
za rejs lub 1 dzień rejsu w 
przypadku rejsów 
wielodniowych 

lub 

0,1 

Kina (odtworzenia w 
przerwach między seansami) 

do 100 miejsc 
do 200 miejsc 
powyżej 200 miejsc 

101,35  PLN 
202,61  PLN 
400,24  PLN    za 1 miesiąc 

lub  0,1 

Centrale telefoniczne 
odtwarzające w czasie 
oczekiwania artystyczne 
wykonania 

do 10 aparatów 
każdy następny do 100 
aparatów 
każdy następny do 200 
aparatów 
każdy następny powyżej 200 
aparatów 

29,92    PLN 

  0,39    PLN 

  0,21    PLN 

  1,01    PLN   za 1 miesiąc 
Odtworzenia przez telefon 
artystycznych wykonań jako 
elementu  usług 
audiotekstowych 

1  
opłat uzyskanych 
przez operatora 

usługi za 
zarejestrowane 

połączenia  

    *stawka  pobierana  w  przypadku  jeśli  100%  repertuaru  wykorzystanego  przez  danego  użytkownika  w  przyjętym  okresie 
rozliczeniowym  jest  reprezentowane  przez  STOART;  jeśli  STOART  nie  reprezentuje  całości wykorzystywanego  repertuaru  – 
pobierane  wynagrodzenie  jest  zmniejszane  w  poszczególnych  okresach  rozliczeniowych  odpowiednio  o  udział  repertuaru  
reprezentowanego  przez  inne organizacje zbiorowego zarządu upoważnione do pobierania wynagrodzeń na tym samym polu  
eksploatacji 

UWAGI 
1. Fakt odtworzenia publicznego artystycznego wykonania nie zależy od środków technicznych jakimi posłużono się w tym celu 

(odtworzenie taśmy, płyty CD, dowolnego innego nośnika elektronicznego, przekaz satelitarny itp.) ani od tego, czy artystyczne 
wykonanie jest odtwarzane samoistnie, czy też stanowi część większej całości (np. program radiowy  lub telewizyjny) 

2. Stawka procentowa stosowana jest tam gdzie nie ustalono stawki zryczałtowanej lub na żądanie użytkownika, jej podstawę 
stanowią wpływy brutto (bez VAT) z działalności, z którą związane jest odtwarzanie artystycznych wykonań. 

3. Honorarium wyliczone procentowo nie może być niższe niż 50% stawki kwotowej przewidzianej dla danego użytkownika. 

4. W przypadku imprez nie biletowanych (tzw. „wstęp wolny”) wynagrodzenie za korzystanie z artystycznych wykonań jest równe 
wynagrodzeniu brutto osoby nagłaśniającej imprezę (w części dotyczącej nagłośnienia przy użyciu utrwalonych artystycznych 
wykonań).  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Tabele dotyczą korzystania z artystycznych wykonań chronionych prawem polskim zgodnie ze stanem prawnym na dzień ich 
zatwierdzenia. 

2. Stawki minutowe lub zryczałtowane kwotowe zawarte w tabelach podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 
stycznia każdego roku, po raz pierwszy 01.01. 2002) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na 
podstawie obwieszczenia prezesa GUS publikowanego w Monitorze Polskim.  

3. W przypadku rodzaju działalności nie ujętej w niniejszej tabeli wynagrodzenia za korzystanie z artystycznych wykonań ustala 
się na podstawie analogii do najbardziej zbliżonego rodzaju i zakresu użycia zawartego w tabeli.  

4. Stawki ustalone w już zawartych umowach a mniej korzystne dla artystów wykonawców niż określone w niniejszych tabelach 
będą przeliczone od dnia 1 stycznia 2002. 

                                                                               Warszawa, 20170122 













































































































































































































  

UMOWA GENERALNA 
NA KORZYSTANIE  Z  ARTYSTYCZNYCH  WYKONAŃ  

zawarta pomiędzy  Z.A.W. STOART w Warszawie a 
UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) 

Nr. Licencji: 
00 000 

IIIIIIIIIIIIIIIII 
(do wklejenia lub wpisania) 

 Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 
Dz.U.Nr.90/2006, poz.631),  zwanej dalej Ustawą,  dla lokali gastronomicznych, dyskotek, bale itp., urządzenia odtwarzające - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie.  

 

Nazwa podmiotu:            
 (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) 
Adres:                    

 (kod pocztowy) (miejscowość) (ulica, numer) 
Pozostałe 
informacje: 

                   

II
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 (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, e-mail) 
 

Strony umowy  postanawiają: 
 Forma opłaty Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * 
         

  ryczałt  do 20  
miejsc 

 do 50 miejsc  powyżej  50 
miejsc                     

     (jednostkowa  w  zł/ miesiąc )  (liczba  punktów)   (łączna w  zł / miesiąc) 

 
 Lokal gastronomiczny 

          %   
** 

0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do 
rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe:                    

      (jednostkowa  w  zł/ miesiąc )  (liczba punktów)    (łączna w  zł / miesiąc) 

 ryczałt  do 50  
miejsc 

 do 
100miejsc

 do 
200miejsc

 powyżej  
200 miejsc                    

      (jednostkowa  w  zł / imprezę )    (liczba imp/mies)    (łączna w  zł / miesiąc) 

 
  Dyskoteki, zabawy,    
 bale     %   ** 4 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do 

rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe:                    
       (jednostkowa  w  zł / imprezę )    (liczba imp/mies)    (łączna w  zł / miesiąc) 

 Szafy grające, karaoke,   
      inne urz. odpł. odtwar. 

    %   ** 4 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do 
rozliczenia po każdym półroczu,; Wpłaty zaliczkowe:                    

      (jednostkowa  w  zł / urządz. ) (liczba urządz.) (łączna w  zł / miesiąc) 

       RAZEM:       
  Należność  z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań 

między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy: 
       

          (złotych)  

      ( złotych ) 

*     Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w 
okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 
liczonego grudzień do grudnia, wyznaczanego na podstawie obwieszczeń prezesa GUS .              
**   Użytkownik  zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu.   
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 (Nazwa i adres lokalu jeśli jest inny niż nazwa i adres Użytkownika. Jeśli Użytkownik posiada sieć lokali [więcej niż jeden] należy wpisać „sieć” i dołączyć 
wykaz w formie załącznika do niniejszej umowy. Użytkownik zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) 

 

    
    1240  2092  9634  0000  000           

Należność płatna  
na konto nr:  miesięcznie 

 
  kwartalnie  

(kwartały kalendarzowe) 
 półrocznie 

             (półrocze kalendarzowe) 
 rocznie (rok 

kalendarzowy) 
     

do 10-go każdego miesiąca, za            do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego           do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego    do 10-go stycznia 
który wymagana jest zapłata                każdy kwartał                                                        każde półrocze                                              każdego roku 

Termin płatności 
ryczałtu lub zaliczki *** 

 w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku – obowiązujący 
termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. 

 

Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów:    do 31-go lipca za I półrocze  i  do 31-go stycznia roku następnego za II-gie 
półrocze  bieżącego roku sprawozdawczego 
     

Termin wpłaty kwoty 
przedumownej  *** 

 jednorazowo        ratalnie dla kwot 
wyższych niż  800,00 zł. 

      

  (data)  (ilość rat i terminy wpłat) 
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***      W przypadku opóźnień Użytkownik  zapłaci -  za każdy dzień zwłoki  odsetki ustawowe. 
****    W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Użytkownika jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź 
kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami 
finansowo-księgowymi Stron). 

                    

V.      Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców   
          w przypadku odtwarzania z nośników,  bądź wykaz nadawców , których program emituje w przypadku udostępniania programów   
          radiowych lub tv.   Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. 
VI.    Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. 
VII.   Zapisy dodatkowe:         
VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia                
 (miesiąc i rok)  Data podpisania umowy 

     
NIE WYPEŁNIAĆ  STOART  UŻYTKOWNIK 

ID  

Biuro Terenowe:      

 
 
 

 
 
 
 

 
 

      Pieczątka firmowa 
 

 

   
 

        Imię i nazwisko  
przedstawiciela (1) 

      

 
PODZIAŁ: 

 
 

        Imię i nazwisko  
przedstawiciela (2) 

      

   
 

 
 

 
Podpis/y 

 

 



  

INNE POSTANOWIENIA  
         1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane 
dalej Wykonaniami, wykonane przez:  
a)  artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników 
umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań;  
b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum 
gestio); 
c)  artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez 
STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 
 
         2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w  
pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu 
niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w  pkt.1 b). 
 
         3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub 
powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego 
prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia 
celem przekazania uprawnionemu. 
 
         4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją 
zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów 
wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu 
art.107 Ustawy. 
 
        5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania 
artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych 
im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 
 
        6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 
 
        7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych 
wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 
 
        8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z 
wyłączeniem:  
     -      zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, 
     - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, 
pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, 
które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu.      
 
        9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo 
właściwe dla siedziby pozwanego. 
 
       10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, 
zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także 
utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie 
osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa  
wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 
 
      11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
Ustawy. 
 
      12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i 
jeden dla STOART.     
 
 

Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński 
 



  
 

UMOWA GENERALNA 
NA KORZYSTANIE  Z  ARTYSTYCZNYCH  WYKONAŃ  

zawarta pomiędzy  Z.A.W. STOART w Warszawie a 
UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) 

 

Nr. Licencji: 
00 000 

IIIIIIIIIIIIIIIII 
(do wklejenia lub wpisania) 

 
 Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

Dz.U.Nr.90/2006, poz.631),  zwanej dalej Ustawą,  dla obiektów handlowych, zakładów usługowych, kin, itp - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie.  
 

Nazwa podmiotu:       
 (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) 
Adres:                    

 (kod pocztowy) (miejscowość) (ulica, numer) 
Pozostałe 
informacje: 
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 (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, e-mail) 
Strony umowy  postanawiają: 

 Forma opłaty Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * 
         

ryczałt  do 50  m² do 100 m²  za każde nast. 
rozpocz.  100 m² 

                     
     (jednostkowa  w  zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w  zł / miesiąc) 

 Sklep,  inny obiekt     
       handlowy  

    %   ** 0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do 
rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe:                      

      (jednostkowa  w  zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w  zł / miesiąc) 

ryczałt  do 20 m²  do 50 m² powyżej  50 m²                   
     (jednostkowa  w  zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w  zł / miesiąc) 

 Zakład usługowy 

    %   ** 0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do 
rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe:                   

      (jednostkowa  w  zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w  zł / miesiąc) 

ryczałt  do 100      
miejsc 

 do 200 
miejsc 

 powyżej  200 
miejsc 

                  
  (jednostkowa  w  zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w  zł / miesiąc) 

 Kino (odtwarzanie w   
       przerwach m/seansami) 

  %   ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do 
rozliczenia po każdym półroczu,; Wpłaty zaliczkowe:                   

         (jednostkowa  w  zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w  zł / miesiąc) 

  Należność  z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań   
        między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:  

        
RAZEM: 

      
             ( złotych )  
*     Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w 
okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 
liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS .              
**   Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu.   
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 (Nazwa i adres obiektu jeśli jest inny niż nazwa i adres Użytkownika. Jeśli Użytkownik  posiada sieć obiektów [więcej niż jeden] należy wpisać „sieć” i 
dołączyć wykaz w formie załącznika do niniejszej umowyi. Użytkownik zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) 

 

 

    1240  2092  9634  0000  000        Należność płatna  
na konto nr:  

 miesięcznie  kwartalnie 
 

 półrocznie 
 

 rocznie 
 

     
do 10-go każdego miesiąca, za 
który wymagana jest zapłata 

do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego 
każdy kwartał 

do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego 
każde półrocze 

do10-go stycznia 
każdego roku 

Termin płatności 
ryczałtu lub zaliczki *** 

 w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku – obowiązujący 
termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. 

 

Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów:    do 31-go lipca za I półrocze  i  do 31-go stycznia roku następnego za II-gie   
 półrocze  bieżącego roku sprawozdawczego 
     

Termin wpłaty kwoty 
przedumownej  *** 

  jednorazowo        ratalnie dla kwot 
wyższych niż  800,00 zł. 

      
 
 

 (data)  (ilość rat i terminy wpłat) 
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***      W przypadku opóźnień Licencjobiorca zapłaci -  za każdy dzień zwłoki  karne odsetki  w wysokości ustawowej. 
****    W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Użytkownika jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź 
kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART.   (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami 
finansowo-księgowymi Stron). 

 

     

V.    Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców   
        w przypadku odtwarzania z nośników,  bądź wykaz nadawców , których program emituje w przypadku udostępniania programów   
        radiowych lub tv.   Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. 
VI.   Użytkownik oświadcza, że  zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. 
VII.  Zapisy dodatkowe:       
VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia                
 (miesiąc i rok)  Data podpisania umowy 

     

NIE WYPEŁNIAĆ  STOART  LICENCJOBIORCA 
ID  
 
Biuro Terenowe:      
                               

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      Pieczątka firmowa 
 

 

   
 

      Imię i nazwisko  
przedstawiciela (1) 

      

 
PODZIAŁ: 

 
 

      Imię i nazwisko  
przedstawiciela (2) 

      

  
 
 
 

 
 
 
 

 
Podpis/y 

 

 



  
 

   INNE POSTANOWIENIA  
         1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane 
dalej Wykonaniami, wykonane przez:  
a)  artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników 
umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań;  
b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum 
gestio); 
c)  artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez 
STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 
 
         2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w  
pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu 
niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w  pkt.1 b). 
 
         3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub 
powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego 
prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia 
celem przekazania uprawnionemu. 
 
         4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją 
zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów 
wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu 
art.107 Ustawy. 
 
        5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania 
artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych 
im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 
 
        6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 
 
        7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych 
wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 
 
        8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z 
wyłączeniem:  
     -      zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, 
     - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, 
pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, 
które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu.      
 
        9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo 
właściwe dla siedziby pozwanego. 
 
       10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, 
zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także 
utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie 
osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa  
wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 
 
      11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
Ustawy. 
 
      12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i 
jeden dla STOART.   

  Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński 



  

UMOWA GENERALNA 
NA KORZYSTANIE  Z  ARTYSTYCZNYCH  WYKONAŃ  

zawarta pomiędzy  Z.A.W. STOART w Warszawie a 
UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) 

Nr. Licencji: 
00 000 

IIIIIIIIIIIIIIIII 
(do wklejenia lub wpisania) 

 Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 
Dz.U.Nr.90/2006, poz.631),  zwanej dalej Ustawą,  dla hoteli, moteli, pensjonatów, oś. Wypoczynkowych  - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie 

 

Nazwa podmiotu:       
 (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) 
Adres:                    

 (kod pocztowy) (miejscowość) (ulica, numer) 
Pozostałe 
informacje: 

                   

II
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 (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, e-mail) 
Strony umowy  postanawiają: 

 Forma opłaty Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * 
         

 ryczałt  do 20  m. 
hot. 

 do 50 
m. hot. 

  do 
100  m. h.

  powyżej 
100 m. hot. 

                   
     (jednostkowa  w  zł / miesiąc ) (liczba obiektów) (łączna w  zł / miesiąc) 

 Odtwarzanie   
w pomieszcz. 
ogólnie  
dostępnych    % ** 0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności lecz nie mniej niż 

50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe:                    
      (jednostkowa  w  zł / miesiąc ) (liczba obiektów) (łączna w  zł / miesiąc) 

 ryczałt ilość pokoi:     [                                                 ]                    
      (jednostkowa  w  zł / pokój )   (liczba pokoi)  (łączna w  zł / miesiąc) 

 Odtwarzanie 
AUDIO w 
pokojach   % ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności lecz nie mniej niż 

50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe:                    
       (jednostkowa  w  zł / pokój )   (liczba pokoi)  (łączna w  zł / miesiąc) 

 ryczałt ilość pokoi:     [                                                 ]                    
   (jednostkowa  w  zł / pokój )   (liczba pokoi)  (łączna w  zł / miesiąc) 

 
Hotele, 
motele, 
pensjo-
naty, 
oś.wypo-
czynko-
we, itp.   

Odtwarzanie 
VIDEO w 
pokojach 

   % ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności lecz nie mniej niż 
50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe:                    

       (jednostkowa  w  zł / pokój )   (liczba pokoi)  (łączna w  zł / miesiąc) 
       RAZEM:  

 
  Należność  z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań   

     między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:  
          

             ( złotych )  
*     Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają 
waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS .              
**   Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu.  
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 (Nazwa i adres obiektu jeśli jest inny niż nazwa i adres Użytkownika. Jeśli Użytkownik posiada sieć obiektów [więcej niż jeden] należy wpisać „sieć” i 
dołączyć wykaz w formie załącznika do niniejszej umowy. Użytkownik  zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) 

 

    
 

    1240  2092  9634  0000  000          
Należność płatna  
na konto nr:  miesięcznie 

 
  kwartalnie  

(kwartały kalendarzowe) 
 półrocznie 

             (półrocze kalendarzowe) 
 rocznie (rok 

kalendarzowy) 
     

do 10-go każdego miesiąca, za            do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego           do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego    do 10-go stycznia 
który wymagana jest zapłata                każdy kwartał                                                        każde półrocze                                              każdego roku 

Termin płatności 
ryczałtu lub zaliczki *** 

 w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku – obowiązujący 
termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. 

 

Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów:    do 31-go lipca za I półrocze  i  do 31-go stycznia roku następnego za II-gie 
półrocze  bieżącego roku sprawozdawczego 
     

Termin wpłaty kwoty 
przedumownej  *** 

 jednorazowo        ratalnie dla kwot 
wyższych niż  800,00 zł. 

      

  (data)  (ilość rat i terminy wpłat) 
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**
 

***      W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci -  za każdy dzień zwłoki  odsetki  ustawowe. 
****    W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Licencjobiorcy jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź 
kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami 
finansowo-księgowymi Stron). 

      

V.      Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców   
          w przypadku odtwarzania z nośników,  bądź wykaz nadawców , których program emituje w przypadku udostępniania programów   
          radiowych lub tv.   Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. 
VI.    Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. 
VII.  Zapisy dodatkowe:         
VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia                
 (miesiąc i rok)  Data podpisania umowy 

     

NIE WYPEŁNIAĆ  STOART  LICENCJOBIORCA 
ID  
 
Biuro Terenowe:      
                      

  
 
 
 

 
 

      Pieczątka firmowa 
 

 

 

   
 

      Imię i nazwisko  
przedstawiciela (1) 

      

 
PODZIAŁ: 

 
 

      Imię i nazwisko  
przedstawiciela (2) 

      

    
Podpis/y 

 



  

 
INNE POSTANOWIENIA  

         1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane 
dalej Wykonaniami, wykonane przez:  
a)  artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników 
umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań;  
b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum 
gestio); 
c)  artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez 
STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 
 
         2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w  
pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu 
niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w  pkt.1 b). 
 
         3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub 
powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego 
prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia 
celem przekazania uprawnionemu. 
 
         4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją 
zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów 
wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu 
art.107 Ustawy. 
 
        5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania 
artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych 
im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 
 
        6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 
 
        7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych 
wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 
 
        8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z 
wyłączeniem:  
     -      zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, 
     - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, 
pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, 
które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu.      
 
        9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo 
właściwe dla siedziby pozwanego. 
 
       10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, 
zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także 
utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie 
osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa  
wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 
 
      11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
Ustawy. 
 
      12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i 
jeden dla STOART.     
 
 



  
Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński 



  

UMOWA GENERALNA 
NA KORZYSTANIE  Z  ARTYSTYCZNYCH  WYKONAŃ  

zawarta pomiędzy  Z.A.W. STOART w Warszawie a 
UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) 

 

Nr. Licencji: 
00 000 

IIIIIIIIIIIIIIIII 
(do wklejenia lub wpisania) 

 Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 
Dz.U.Nr.90/2006, poz.631),  zwanej dalej Ustawą,  dla festynów, imprez rekr. i sport., targów, wystaw, pokazów mody, widowisk, ośrodków tańca, kursów tańca, aerobic 

iiIn. - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie.  
 

Nazwa podmiotu:       
 (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) 
Adres:                    

 (kod pocztowy) (miejscowość) (ulica, numer) 
Pozostałe 
informacje: 
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 (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, e-mail) 
Strony umowy  postanawiają: 

 Forma 
opłaty 

Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * 
         

 ryczałt do 100 
czestn. 

do 200 
uczestn. 

do 500 
uczestn. 

 powyżej  
500 uczestn.                    

       (stawka  w  zł / dzień impr. ) (ilość dni) (łączna w  zł /imprezę) 

 Festyn, impreza  rekr.,   
       sport., targi,   
       wystawa, itp.    %  ** 0,5 % wpływu brutto (bez vat) z imprezy lecz nie mniej niż 

50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe:                     
      (stawka  w  zł / dzień impr. ) (ilość dni) (łączna w  zł / imprezę) 

 ryczałt  do 200  
miejsc 

 do 500 
miejsc 

 powyżej  
500 miejsc 

                   
     (stawka  w  zł / dzień impr. ) (ilość dni) (łączna w  zł / imprezę) 

 Pokaz mody, widowisk,   
      specyf. dyscypl. sport.   
      ( jazda fig., gimn.art.)    %  ** 3 % wpływy brutto (bez vat) z imprezy lecz nie mniej niż 50% 

stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe:                    
      (stawka  w  zł / dzień impr. )     (ilość dni) (łączna w  zł / imprezę) 

 ryczałt do 20 miejsc do 50 miejsc  powyżej  
50 miejsc 

                   
  (stawka  w  zł/grupę/zajęcie) (ilość zajęć w  mies.)  (łączna w  zł / mies.) 

 Ośrodki taneczne,   
      kursy tańca,  
    aerobic i inne   %  ** 3 % wpływy brutto (bez vat) z działalności, lecz nie mniej niż 

50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe:                    
      (stawka  w  zł/grupę/zajęcie) (ilość zajęć w  mies.)  (łączna w  zł / mies.) 

  Należność  z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań   
     między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:  

        
RAZEM: 

      

        ( złotych )           ( złotych ) 
*     Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w 
okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 
liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS .              
**   Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu. 
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 (Nazwa pokazu/widowiska/imprezy i adres miejsca realizacji jeśli jest inny niż siedziba Licencjobiorcy.)  
 

    1240  2092  9634  0000  000       Należność płatna  
na konto nr: 
 

 miesięcznie   kwartalnie  
(kwartały kalendarzowe) 

 półrocznie 
             (półrocze kalendarzowe) 

 rocznie (rok 
kalendarzowy) 

     
do 10-go każdego miesiąca, za            do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego           do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego    do 10-go stycznia 
który wymagana jest zapłata                każdy kwartał                                                        każde półrocze                                              każdego roku 

Termin płatności 
ryczałtu lub zaliczki *** 

 w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku – obowiązujący 
termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. 

 

Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów:    do 31-go lipca za I półrocze  i  do 31-go stycznia roku następnego za II-gie 
półrocze  bieżącego roku sprawozdawczego 
     

Termin wpłaty kwoty 
przedumownej  *** 

  jednorazowo        ratalnie dla kwot 
wyższych niż  800,00 zł. 

      

  (data)  (ilość rat i terminy wpłat) 
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***       W przypadku opóźnień Licencjobiorca zapłaci -  za każdy dzień zwłoki  karne odsetki  w wysokości ustawowej. 
****    W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Licencjobiorcy jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź 
kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART.    
(Licencjobiorca może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami finansowo-księgowymi Stron). 

 

V.      Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców   
          w przypadku odtwarzania z nośników,  bądź wykaz nadawców , których program emituje w przypadku udostępniania programów   
          radiowych lub tv.   Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. 
VI.    Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. 
VII.  Zapisy dodatkowe:         
VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia                
 (miesiąc i rok)  Data podpisania umowy 

     

NIE WYPEŁNIAĆ  STOART  LICENCJOBIORCA 
ID  
 
Biuro Terenowe:      
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

      Pieczątka firmowa 
 

 

 

   
 

      Imię i nazwisko  
przedstawiciela (1) 

      

 
PODZIAŁ: 

 
 

      Imię i nazwisko  
przedstawiciela (2) 

      

  
 
 
 

 
 
 
 

 
Podpis/y 

 



  

INNE POSTANOWIENIA  
         1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane 
dalej Wykonaniami, wykonane przez:  
a)  artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników 
umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań;  
b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum 
gestio); 
c)  artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez 
STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 
 
         2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w  
pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu 
niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w  pkt.1 b). 
 
         3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub 
powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego 
prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia 
celem przekazania uprawnionemu. 
 
         4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją 
zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów 
wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu 
art.107 Ustawy. 
 
        5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania 
artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych 
im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 
 
        6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 
 
        7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych 
wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 
 
        8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z 
wyłączeniem:  
     -      zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, 
     - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, 
pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, 
które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu.      
 
        9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo 
właściwe dla siedziby pozwanego. 
 
       10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, 
zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także 
utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie 
osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa  
wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 
 
      11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
Ustawy. 
 
      12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i 
jeden dla STOART.    

Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński 



  

UMOWA GENERALNA 
NA KORZYSTANIE  Z  ARTYSTYCZNYCH  WYKONAŃ  

zawarta pomiędzy  Z.A.W. STOART w Warszawie a 
UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) 

Nr. Licencji: 
00 000 

IIIIIIIIIIIIIIIII 
(do wklejenia lub wpisania) 

 Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 
Dz.U.Nr.90/2006, poz.631),  zwanej dalej Ustawą,  dla śr.transportu, central tel.,innych usług telekom. - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie.  

 

Nazwa podmiotu:       
 (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) 
Adres:                         

 (kod pocztowy) (miejscowość) (ulica, numer) 
Pozostałe 
informacje: 
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 (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, e-mail) 
 

Strony umowy  postanawiają: 
 Forma 

opłaty 
Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * 

         

 ryczałt  do 50  
miejsc 

 do100 
miejsc 

 do500 
miejsc 

 powyżej  
500 miejsc                        

     (jednostkowa  w  zł/  
rejs/kurs lub 1 dzień w  

przyp.podróży wielodn.) 

 (liczba         (liczba śr. 
rej./kurs/dni)   transp.)    

(łączna w  zł / 
miesiąc) 

 Środki transp.pasażer.   
       (odtwarzanie na pokł.  
       statków, samolotów,  
       autobusów i in.) 

  %  ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do 
rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: 

                    
      (jednostkowa  w  zł/  

rejs/kurs lub 1 dzień w 
przyp.podróży wielodn. ) 

   (liczba      
 rej./kurs./dni) 

(łączna w  zł / 
miesiąc) 

 Centrala tel.   (odtwarz. w  
       czasie  oczekiwania)  

 ryczałt Ilość aparatów    [                        ]                     

           (zł/za pierwsze 10 tel.)      (zł/za dalsze te  ) l. (łączna w  zł / miesiąc) 

 Tel. usługi   wykorzyst.     
      wykon. jako element usługi

  %  ** 1 % wysokości opłat uzyskiwanych przez operatora za 
zarejestrowane połączenia do rozliczenia po każdym 
półroczu;  Wpłaty zaliczkowe: 

                   

      (zł / 1 rodz. usługi )   (liczba różnych   
           usług) 

(łączna w  zł / 
miesiąc) 

  Należność  z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań   
     między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:  

        
RAZEM: 

      
             ( złotych )  

*     Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w 
okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 
liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS .              
**   Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu. 

        

II
I. 

  K
L

A
SY

FI
K

A
C

JA
 U
Ż

Y
T

K
O

W
N

IK
A

   
I U

ST
A

L
E

N
IE

 N
A

L
E
Ż

N
O
ŚC

I 

 (Nazwa i adres prowadzenia działalności  jeśli jest inny niż nazwa i adres Licencjobiorcy. Jeśli działalność Użytkownika ma bardziej złożoną strukturę należy 
dołączyć opis  w  formie załącznika do niniejszej umoiwy. Użytkownik zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) 

 

 

    1240  2092  9634  0000  000         Należność płatna  
na konto nr:  miesięcznie   kwartalnie  

(kwartały kalendarzowe) 
 półrocznie 

             (półrocze kalendarzowe) 
 rocznie (rok 

kalendarzowy) 
do 10-go każdego miesiąca, za            do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego           do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego    do 10-go stycznia 
który wymagana jest zapłata                każdy kwartał                                                        każde półrocze                                              każdego roku 

Termin płatności 
ryczałtu lub zaliczki *** 

 w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku – obowiązujący 
termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. 

 

Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów:    do 31-go lipca za I półrocze  i  do 31-go stycznia roku następnego za II-gie 
półrocze  bieżącego roku sprawozdawczego 
     

Termin wpłaty kwoty 
przedumownej  *** 

  jednorazowo        ratalnie dla kwot 
wyższych niż  800,00 zł. 

      

  (data)  (ilość rat i terminy wpłat) 
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***       W przypadku opóźnień Użytkownik  zapłaci -  za każdy dzień zwłoki  karne odsetki  w wysokości ustawowej. 
****     W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Użytkownika jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź 
kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami 
finansowo-księgowymi Stron). 

 

V.    Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców   
        w przypadku odtwarzania z nośników,  bądź wykaz nadawców , których program emituje w przypadku udostępniania programów   
        radiowych lub tv.   Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. 
VI.   Użytkownik zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. 
VII.   Zapisy dodatkowe:         
VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia                
 (miesiąc i rok)  Data podpisania umowy 

     
NIE WYPEŁNIAĆ  STOART  UŻYTKOWNIK 

ID 
 
Biuro Terenowe:      
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

      Pieczątka firmowa 
 

 

 

   
 

      
 

Imię i nazwisko  
przedstawiciela (1) 

      

 
PODZIAŁ: 

 
 

      
 

Imię i nazwisko  
przedstawiciela (2) 

      

  
 
 
 

 
 
 
 

 
Podpis/y 

 



  

INNE POSTANOWIENIA  
         1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane 
dalej Wykonaniami, wykonane przez:  
a)  artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników 
umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań;  
b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum 
gestio); 
c)  artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez 
STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 
 
         2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w  
pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu 
niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w  pkt.1 b). 
 
         3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub 
powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego 
prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia 
celem przekazania uprawnionemu. 
 
         4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją 
zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów 
wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu 
art.107 Ustawy. 
 
        5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania 
artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych 
im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 
 
        6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 
 
        7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych 
wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 
 
        8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z 
wyłączeniem:  
     -      zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, 
     - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, 
pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, 
które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu.      
 
        9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo 
właściwe dla siedziby pozwanego. 
 
       10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, 
zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także 
utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie 
osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa  
wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 
 
      11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
Ustawy. 
 
      12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i 
jeden dla STOART.     
 
 

Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński 



                                                                                                                                               Strona 1 z 4  

 

UMOWA - LICENCJA GENERALNA 

O KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 

(nadawca radiowy / telewizyjny) 

 

Zawarta w dniu ………….. 201… r. w Warszawie pomiędzy  
 
Stowarzyszeniem Związek Artystów Wykonawców STOART z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat 64, 
00-357 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094940,  
zwanym dalej „STOART”, reprezentowanym przez : 
 
___________________________________________  

a 
 

......................................................................................................................  z siedzibą przy ulicy _________ 
w wpisanym do Rejestru _________________prowadzonego przez ___________pod numerem _________   
zwanym dalej „Licencjobiorcą”, reprezentowanym przez: 
 
_______________________________________________ 
 
Zważywszy że  
(i) STOART jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych 

i słowno-muzycznych , działającą na podstawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki udzielającej zezwolenia na 
zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-
muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia, między innymi na polu eksploatacji: nadawanie; 
 

(ii) Licencjobiorca jest nadawcą działającym na podstawie koncesji nr _____________ 
 
(iii) Licencjobiorca jest zgodnie z prawem zobowiązany do zawarcia umowy licencyjnej z organizacjami 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
 
Strony postanowiły co następuje: 
 
 
 
 
 

§ 1. 
1. STOART niniejszym udziela Licencjobiorcy Licencji niewyłącznej na korzystanie z artystycznych wykonań 
utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz artystycznych wykonań warstwy muzycznej i słowno-
muzycznej utworów sceniczno-muzycznych  w tym choreograficznych, zwanych dalej w skrócie 
„Wykonaniami”, chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku Nr 24, poz. 83 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą”, wykonywanych przez: 
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1) artystów wykonawców którzy swoje prawa powierzyli STOART (lub uczynili to ich następcy prawni, w 
zarząd i pod ochronę, 

2) artystów wykonawców, którzy nikomu na terytorium RP nie powierzyli swych praw w zarząd i pod 
ochronę i na rzecz których STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum 
gestio), 

3) artystów wykonawców zagranicznych, których wykonania są chronione na podstawie umów zawartych 
przez STOART z podmiotami ich reprezentującymi, oraz powszechnie obowiązującego prawa, których 
prawa do artystycznych wykonań nie są zarządzane lub  chronione przez inną ozz na terytorium RP 

 
na polu eksploatacji: nadawanie dalej jako: „Licencja” 

 
2.  W przypadku Wykonań, które są nadawane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, STOART na 
mocy niniejszej Umowy pobiera stosowne wynagrodzenie od Licencjobiorcy na rzecz artystów wykonawców z 
tytułu korzystania przez Licencjobiorcę z ww. Wykonań na tym polu eksploatacji. W przypadku nadawanych 
przez Licencjobiorcę Wykonań w ramach utworów audiowizualnych, STOART na mocy niniejszej Umowy 
pobiera stosowne wynagrodzenie na rzecz artystów wykonawców z tytułu nadawania utworu przez 
Licencjobiorcę. 
 
3.  STOART  stosując zasadę równego traktowania Wykonań bierze na siebie taką samą  odpowiedzialność za 
wypłatę części wynagrodzenia należnej od Licencjobiorcy z  tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o 
których mowa w ust. 1 pkt. 2. jak za wypłatę wynagrodzenia artystom wykonawcom, o których mowa w ust. 1   
pkt. 1.  
 
4.  Jeżeli artysta wykonawca, o którym mowa w ust, 1 pkt.2 wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub 
powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego 
prawa,  STOART przekaże właściwej organizacji, należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia ( za 
okres do momentu powierzenia praw innej organizacji) celem przekazania uprawnionemu.  
 
5. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego 
zarządzania,  tracą moc postanowienia ust. 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art 107 Ustawy. 
 

§ 2. 
 

Prawa i/lub obowiązki wynikające z Licencji nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody STOART  przeniesione 
na osobę trzecią.  

§ 3. 
STOART zezwala Licencjobiorcy na bezpłatne zwielokrotnianie techniką audialną lub wideograficzną 
znajdujących się w dyskotece lub wideotece Licencjobiorcy utrwalonych Wykonań, w liczbie egzemplarzy 
uzasadnionej potrzebami Licencjobiorcy, jako nadawcy z zastrzeżeniem, że egzemplarze te pozostaną 
własnością Licencjobiorcy i nie będą wykorzystane do celów innych niż związane ze świadczoną przez 
Licencjobiorcę usługą. 
 

§ 4. 
Z tytułu korzystania z Wykonań w zakresie niniejszej Umowy, Licencjobiorca będzie opłacał na rzecz STOART 
wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych w § 5 , oraz będzie dostarczał STOART raporty nadań 
Wykonań w stosownych wykazach, o których mowa w § 5 ust. 7 oraz raporty o przychodach zgodnie z § 5 ust. 
4.  
 

§5. 
1. Zgodnie z tabelą stawek, zatwierdzoną przez Komisję Prawa Autorskiego, obowiązującą w STOART, 
Licencjobiorca zapłaci STOART  wynagrodzenie netto z tytułu korzystania z Wykonań w zakresie objętym 
niniejszą umową w wysokości: 
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OPCJA DLA TV 
0, 3 %  wszystkich wpływów brutto (bez VAT) nadawcy uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością 
nadawczą: abonamentów, reklam, ogłoszeń, komunikatów, programów sponsorowanych, sprzedaży czasu 
antenowego, umów barterowych, dotacji, subwencji innych świadczeń i innych wpływów związanych z 
promowaniem w postaci bezpośredniej lub pośredniej usług, towarów bądź firm  , ale nie niższej niż______ 
(wpisz kwotę) . 
 
OPCJA dla RADIA 
0, 6 %  wszystkich wpływów brutto (bez VAT) nadawcy uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością 
nadawczą: abonamentów, reklam, ogłoszeń, komunikatów, programów sponsorowanych, sprzedaży czasu 
antenowego, umów barterowych, dotacji, subwencji innych świadczeń i innych wpływów związanych z 
promowaniem w postaci bezpośredniej lub pośredniej usług, towarów bądź firm, ale nie niższej niż 
______(wpisz kwotę).   
2. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 powyżej zostanie powiększone o podatek VAT, w wysokości zgodnej z 
obowiązującymi przepisami. 
 
3. Wynagrodzenie określone powyżej będzie płatne _________ (miesięcznie, kwartalnie, rocznie) na podstawie 
faktury wystawionej przez STOART w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.  
 
4. Licencjobiorca w terminie 10 dni po upływie każdego okresu rozliczeniowego zobowiązuje się dostarczyć 
STOART oświadczenie (w formie elektronicznej na adres stoart@stoart.org.pl) o wysokości przychodu za dany 
okres rozliczeniowy obliczonej zgodnie z § 5 ust.1.  
 
5. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku niedotrzymania terminu przekazania raportu o wysokości 
przychodów i wynikającej z tego niemożności określenia wysokości należnego wynagrodzenia za dany okres, 
naliczona zostanie opłata , odpowiadająca średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu obliczonemu w oparciu o 
wynagrodzenia naliczone przez STOART za 6 miesięcy poprzedzających okres, za który nie przedstawiono 
raportu, obliczonemu zgodnie z wysokością stawki procentowej wymienionej w § 5 ust.1. Jednakże STOART 
zachowuje prawo do dochodzenia wynagrodzenia w wysokości określonej na podstawie rzeczywistych 
przychodów Licencjobiorcy i w tym celu ma prawo do żądania wydania stosownych dokumentów i 
przeprowadzenia kontroli u Licencjobiorcy.  
 
6. Licencjobiorca będzie opłacał należności, o których mowa wyżej przelewem na rachunek bankowy STOART:  
                  Bank: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 
                  Nazwa rachunku: Związek Artystów Wykonawców STOART 
                  Numer rachunku: ………………………………………………….. 
W przypadku opóźnień w dokonaniu  płatności, o której mowa,  za każdy dzień zwłoki  naliczane będą  odsetki 
ustawowe. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku STOART na kwotę wynikającą z faktury. 
 
 
7. Licencjobiorca w terminie dwudziestu dni po upływie kolejnego miesiąca  sprawozdawczego przesyłać będzie 
do STOART- w postaci pliku elektronicznego, na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr -___ do 
niniejszej Umowy, wykaz nadawanych Wykonań.  Wykazy należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: 
wykazy@stoart.org.pl 
 
8. Licencjobiorca zobowiązuje się do poszanowania praw osobistych artystów wykonawców, jak również 
zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby nie nadawać artystycznych wykonań, których artyści 
wykonawcy nie zostaną przez Licencjobiorcę zidentyfikowani z imienia i nazwiska, oraz z tytułu i autora 
wykonywanego utworu. 
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9.  W wypadku pominięcia lub wprowadzenia błędnych danych w formularzu, o którym mowa w ust. 7, i nie 
przesłania uzupełnienia lub korekty do STOART w terminie jednego miesiąca od daty obowiązku przesłania 
formularza określonej w ust.7, Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia należnego artystom 
wykonawcom lub innym uprawnionym podmiotom, których wskutek pominięcia lub błędu danych STOART nie 
uwzględnił przy dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia dokonanym na podstawie niepełnego wykazu. 
Wysokość dopłaty wyliczona zostanie wg wzoru: 
 

D =  ( K / Mb )  x  Mu  +  podatek VAT  +  odsetki ustawowe za opóźnienie 
 

                 gdzie:     D      - kwota dopłaty (w zł) 
                                K     - kwota wpłaty wniesionej do STOART za miesiąc, którego dotyczy 
                                          dodatkowy wykaz   Wykonań (z zł) 
                              Mb     - czas wykazanych Wykonań w bazowym formularzu przesłanym  
                                          do STOART (w minutach) 
                              Mu     - czas trwania Wykonań wcześniej nie wykazanych (w minutach) 
 
10. STOART zgodnie z Ustawą jest uprawniony do kontroli Licencjobiorcy w zakresie mającym znaczenie dla 
należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności do zapoznania się w siedzibie Licencjobiorcy ze 
stosownymi materiałami i dokumentacją. Informacje uzyskane przez STOART przy wykonywaniu takiej kontroli 
Strony umowy uznają za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
 

§6. 
Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony lecz ze skutkiem na dzień 
......................................... roku co oznacza, że wynagrodzenie dla STOART, o którym mowa w § 5, będzie 
należne począwszy od tego dnia. 
 

§7. 
1 Wszelkie spory związane z niniejszą Umową lub z niej wynikające będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby STOART. 
 

§8. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§9. 
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z 
zachowaniem trzymiesięcznego terminu jej wypowiedzenia z mocą obowiązywania na koniec miesiąca, w 
którym upływa trzeci miesiąc okresu wypowiedzenia. 
 

§10. 
W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 
 

§12. 
Umowa została zawarła w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 
 

                 LICENCJOBIORCA                                                                                                    STOART 
 



UMOWA - LICENCJA GENERALNA 
O KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 

(operator sieci kablowej) 
 
Zawarta w dniu dd.mm.rrrr r. w Warszawie między Związkiem Artystów Wykonawców STOART, z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357, Warszawa, zwanym dalej STOART,  reprezentowanym przez 
Włodzimierza Wiśniewskiego – Dyrektora Biura Zarządu   

a 
 

operatorem – Licencjobiorca – nazwa/siedziba/nip/regon, zwanym dalej Licencjobiorcą, reprezentowanym 
przez: 

1) Pana ……………………… – …………………………………, 
2) Pana ……………………… – …………………………………. 

W załączeniu stosowne pełnomocnictwa. 
 
W celu ustalenia zasad korzystania przez Licencjobiorcę z artystycznych wykonań chronionych na podstawie 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz..U.Nr 24, poz. 83 z późn.zm.), 
zwanej dalej Ustawą , a będącymi przedmiotem niniejszej umowy strony, jej strony ustalają co następuje: 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz artystyczne 
wykonania warstwy muzycznej i słowno-muzycznej utworów sceniczno-muzycznych  w tym choreograficznych, 
zwane dalej w skrócie Wykonaniami, przez: 

1) artystów wykonawców albo ich następców prawnych, którzy swoje prawa powierzyli STOART w 
zarząd i pod ochronę, 

2) artystów wykonawców, którzy nikomu nie powierzyli swych praw w zarząd i pod ochronę i na rzecz, 
których STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum gestio), 

3) artystów wykonawców zagranicznych, na podstawie umów zawartych przez STOART z organizacjami 
ich reprezentującymi. 

 
2.  STOART  na zasadzie równego traktowania z Wykonaniami artystów wykonawców, o których mowa w ust. l   
pkt. l,  bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Licencjobiorcy z  tytułu 
niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w ust. l pkt. 2. Niniejsza umowa nie obejmuje 
przypadków organizacji, które zastrzegły wyłączność ochrony powierzonych jej praw. 
 
3.  Jeżeli artysta wykonawca, o którym mowa w ust, l pkt.2 wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub 
powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego 
prawa,  STOART przekaże właściwej organizacji, należną z tytułu niniejszej umowy cześć wynagrodzenia 
celem przekazania uprawnionemu.  
 
4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego 
zarządzania,  tracą moc postanowienia ust. 2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o 
których mowa w ust. l pkt 2, dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art 107 Ustawy. 
 
5. Na żądanie Licencjobiorcy STOART zobowiązuje się udostępnić mu aktualną listę artystów wykonawców, 
którzy umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań. 
 

§ 2. 
1.   Postanowienia umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.2, dotyczą wyłącznie nadawania audiowizualnej 
postaci nie utrwalonych lub utrwalonych Wykonań, tzn. ich symultanicznej emisji tak za pomocą fonii jak i wizji  
(np.  nadanie telewizyjnego nagrania Wykonania utworu muzycznego, operetki, teledysku, telewizyjna 
transmisja lub retransmisja Wykonania ze studia, koncertu lub innej uroczystości). 
 
2.   Zgodnie z art.87 Ustawy, postanowień niniejszej umowy nie stosuje się do nadawania Wykonania ustalonego         
w ramach współudziału artysty wykonawcy w realizacji utworu audiowizualnego ( np. fabularnego filmu 
kinematograficznego ), chyba że umowa zawarta z producentem tego utworu stanowi inaczej. 
 

§ 3. 
Zakres umowy dotyczy rozporządzania i korzystania z Wykonań oraz wynagrodzenia za korzystanie z nich z 
tytułu równoczesnej i integralnej reemisji Wykonań w sieci kablowej Licencjobiorcy, nadawanych przez  orga-



nizacje radiofoniczne lub telewizyjne, zwane dalej reemisją Wykonania. 
 

§ 4. 
STOART zezwala Licencjobiorcy na bezpłatne zwielokrotnianie techniką wideograficzną znajdujących się                    
w wideotece Licencjobiorcy utrwalonych Wykonań, w liczbie egzemplarzy uzasadnionej potrzebami 
Licencjobiorcy, jako operatora telewizji kablowej, z zastrzeżeniem, że egzemplarze te pozostaną własnością 
Licencjobiorcy i nie będą wykorzystane do celów innych niż związane ze świadczoną przez Licencjobiorcę 
usługą. 
 

§ 5. 
STOART zezwala Licencjobiorcy na reemisje w stanowiącej jego własność sieci kablowej utrwalonych lub nie 
utrwalonych Wykonań nadawanych przez nadawców telewizyjnych lub radiofonicznych, z  zastrzeżeniem, że          
z tytułu reemisji poszczególnych Wykonań Licencjobiorca będzie wpłacał na rzecz STOART wynagrodzenie na 
zasadach określonych w § 6 oraz będzie to dokumentował w przekazywanych STOART wykazach, o których 
mowa w § 6 ust. 3.   
 

§ 6. 
1. Stawka wynagrodzenia z tytułu nadań Wykonań  w zakresie objętym niniejszą umową w programach 

telewizyjnych reemitowanych przez Licencjobiorcy wynosi 0,3 %, a w programach radiowych 
reemitowanych przez Licencjobiorcę wynosi 0,10 % wszystkich wpływów netto (bez VAT) operatora 
za prowadzenie działalności nadawczej (tj.: abonamentów, reklam, ogłoszeń, komunikatów, programów 
sponsorowanych, umów barterowych, dotacji, subwencji i innych wpływów związanych z 
promowaniem w postaci bezpośredniej lub pośredniej usług, towarów bądź firm). Do obliczonej w ten 
sposób kwoty należy doliczyć 23% podatku VAT.  

2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku niedotrzymania terminu przekazania raportu przychodów, 
naliczona zostanie minimalna zryczałtowana zaliczka, odpowiadającej średniemu wynagrodzeniu za 6 
miesięcy poprzedzających zawarcie umowy, lub odpowiadającej średniemu wynagrodzeniu za ostatnie 
6 miesięcy za które Licencjobiorca dokonał zapłaty, obliczonemu zgodnie z wysokością stawki 
procentowej wymienionej w pkt. 6 ust. 1. 

3. STOART, działając zgodnie ze swoimi uprawnieniami statutowymi oraz umocowaniem o powierzeniu 
praw, inkasować będzie od Licencjobiorcy wynagrodzenie z tytułu nadań, o których mowa w ust. l , a 
następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego 
wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 

4. Licencjobiorca w terminie trzydziestu dni po upływie kolejnego miesiąca / kwartału (należy podkreślić 
wybraną opcję) sprawozdawczego przekazywać będzie STOART na formularzu, którego wzór 
dostarcza Licencjobiorcy STOART (w załączeniu do umowy), wykaz nadawców telewizyjnych i 
radiowych, którzy byli reemitowani w jego sieci w okresie danego miesiąca / kwartału (należy 
podkreślić wybraną opcję) objętego sprawozdaniem.   Wykaz w formie elektronicznej należy przesłać 
na adres wykazy@stoart.org.pl. 

5. W wypadku pominięcia lub błędu danych w formularzu, o którym mowa w pkt. 6 ust. 4, Licencjobiorca 
zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom lub innym 
uprawnionym podmiotom, których wskutek pominięcia lub błędu danych STOART nie uwzględnił przy 
dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia. 

6. Licencjobiorca w miarę możliwości współpracować będzie ze STOART przy szczegółowym określaniu 
podmiotów uprawnionych do wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

7. Licencjobiorca będzie opłacał należności,  o których mowa w ust. 1 przelewem na    konto STOART:  
Bank: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/ 79 
Nazwa rachunku: Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART 
Numer konta: do wpisania 
w systemie (należy zaznaczyć symbolem „X”): (lub wykreślić zbędne) 
[ ] miesięcznym, do ostatniego dnia miesiąca następnego po każdym miesiącu  
sprawozdawczym, 
[ ] kwartalnym, do ostatniego dnia pierwszego miesiąca następującego po kwartale 
sprawozdawczym. 

8. STOART po otrzymaniu dokumentów będących podstawą naliczenia zobowiązania, w ciągu 7 dni od 
daty zaksięgowania wpłaty na koncie STOART, wystawi Licencjobiorcy fakturę VAT. 

9. W przypadku opóźnień w dokonaniu  płatności, o której mowa w  ust.1,  za każdy dzień zwłoki  
naliczane będą  odsetki ustawowe, które Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić bez odrębnego 
wezwania. 

   



§7. 
1.  Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony lecz ze skutkiem na dzień 
DD.MM.YYYY roku. 
 

§8. 
1. Ewentualne spory związane z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej umowy w pierwszej kolejności będą 
rozstrzygane na drodze polubownej. 
 
2. W wypadku nie rozstrzygnięcia sporu na drodze  polubownej, o którym mowa w ust. l, każdej ze Stron 
przysługuje wniesienie sprawy do sądu powszechnego według właściwości ogólnej. 
 

§9. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10. 
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z 
zachowaniem trzymiesięcznego terminu jej wypowiedzenia. 
 

§11. 
W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 
 

§12. 
Umowa została zawarła w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 
 
 
                 LICENCJOBIORCA                                                                                                    STOART 
 
 
 
 
 



Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, za odtwarzanie z innych niż w pozostałych tabelach nośników obrazu i dzwięku.

Nr. Umowy:
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Ilość miejsc /
Ilość filmów:

Rodzaj działalności: Określenie wielkości imprezy: Wyliczenie należnej opłaty:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

Grupa:

Umowa jednorazowa
Umowa stała

Umowa jednorazowa
Umowa stała

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach
atrakcyjnych turystycznie, w okresie sezonu
turystycznego, podwyższonym standardzie lub
atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe
ceny usług lub towarów

Postanowienia szczególne:
35% obniżenie stawki  art. 100 12 ust.5 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (na pisemny wniosek)

(O/AV  OD)
AV  Inne

Odtwarzanie filmów

Odtwarzanie rejestracji

Odtwarzanie filmu lub jego
fragmentu ponad 150 godzin
w miesiącu (ryczałt)

Ilość godzin
powyżej 15 na

dobę:



*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla central telefonicznych.

Nr. Umowy:
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Ilosć aparatów:

Rodzaj działalności: Określenie ilości urządzeń: Wyliczenie należnej opłaty:

Centrale telefoniczne O/CT

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

15% zwielokrotnienie

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2



*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla lokali gastronomicznych.
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grupa A
Rodzaj działalności: Grupa Określenie wielkości podmiotu:

Lokal gastronomiczny

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

25% TV w obiekcie (video)

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem
odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym
porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

Sieci:
5% od 3 do 10 obiektów
7% od 11 do 20 obiektów
9% od 21 do 30 obiektów
11% od 31 do 40 obiektów
13% od 41 do 50 obiektów
15% od 51 obiektów

Wyliczenie należnej opłaty:Określenie wielkości miejscowości w której znajduje się obiekt będący przedmiotem Umowy:

do 10 tys.
od 10 tys. do 20 tys.
od 20 tys. do 100 tys.
powyżej 100 tys.

Postanowienia szczególne:
50% stawki dla obiektów czynnych do 15 dni w
miesiącu (z wyłączeniem grupy D)
35% obniżenie stawki  art. 110 12 ust.5 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (na
pisemny wniosek)

15% zwielokrotnienie

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach atrakcyjnych
turystycznie, w okresie sezonu turystycznego, podwyższonym
standardzie lub atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe
ceny usług lub towarów

Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Podregion
Centralny Śląski
Warszawa

grupa B
Liczba miejsc w lokalu:

Liczba miejsc w lokalizacji
sezonowej:

Dodatkowe opłaty za sezonowo czynne lokalizacje:

Miesiące:

Lokalizacja sezonowa czynna w miesiącach (włącznie):

O/OG
(Bez alkoholu)



*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla lokali handlowych.
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grupa A

Rodzaj działalności: Grupa Określenie wielkości podmiotu:

Handel O/OH

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

25% TV w obiekcie (video)

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem
odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym
porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

Sieci:
5% od 3 do 10 obiektów
7% od 11 do 20 obiektów
9% od 21 do 30 obiektów
11% od 31 do 40 obiektów
13% od 41 do 50 obiektów
15% od 51 obiektów

Wyliczenie należnej opłaty:Określenie wielkości miejscowości w której znajduje się obiekt będący przedmiotem Umowy:

do 10 tys.
od 10 tys. do 20 tys.
od 20 tys. do 100 tys.
powyżej 100 tys.

Postanowienia szczególne:
50% stawki dla obiektów czynnych do 15 dni w
miesiącu (z wyłączeniem grupy D)
50% podwyższenia  zasięg krajowy lub
międzynarodowy (wyłącznie dla grupy D)
ponad 10 obiektów handlowych  stawka
uśredniona za punkt (na życzenie Użytkownika)15% zwielokrotnienie

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach atrakcyjnych
turystycznie, w okresie sezonu turystycznego, podwyższonym
standardzie lub atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe
ceny usług lub towarów

Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Podregion
Centralny Śląski
Warszawa
Centrum Handlowe
Centrum Handlowe  spożywczy do 500 m2

Dla grupy D: Pomieszczenia zamknięte Na wolnym powietrzu Nagłośnienie indywidualne

grupa B
grupa C
grupa D

Powierzchnia nagłośniona
(m2):

Powierzchnia lokalizacji
sezonowej (m2):

Dodatkowe opłaty za sezonowo czynne lokalizacje:

Miesiące:

Lokalizacja sezonowa czynna w miesiącach (włącznie):



Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla działalności związanych z organizacją imprez.
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Ilość
Rodzaj działalności: Określenie wielkości imprezy: Wyliczenie należnej opłaty:

Imprezy O/IM

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

Widzów
Miejsc
Uczestników

Grupa:

grupa A

grupa B
grupa C
grupa D

25% TV w obiekcie (video)

15% zwielokrotnienie

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach
atrakcyjnych turystycznie, w okresie sezonu
turystycznego, podwyższonym standardzie lub
atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe
ceny usług lub towarów

Postanowienia szczególne:

Postanowienia szczególne dla grupy B:

35% obniżenie stawki  art. 100 12 ust.5 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (na pisemny wniosek)

zawody I ligi  obniżenie o 15%
zawody II ligi  obniżenie o 20%
zawody rangi niższej niż II liga  obniżenie o 30%
mistrzostwa krajowe  podwyżka o 50%
zawody międzynarodowe  podwyżka o 50%
mistrzostwa Europy i świata  podwyżka o 300%
wielkie zawody międzynarodowe (np. Puchary Świata,
meeting, show, itp.)  podwyżka o 300%



*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM
Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst

jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla poczekalni, sal kinowych i widowiskowych, parków i innych podobnych miejsc i obiektów.
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grupa A

Rodzaj działalności: Grupa Określenie wielkości podmiotu:

Inne O/OD

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

25% TV w obiekcie (video)

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem
odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym
porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

Sieci:
5% od 3 do 10 obiektów
7% od 11 do 20 obiektów
9% od 21 do 30 obiektów
11% od 31 do 40 obiektów
13% od 41 do 50 obiektów
15% od 51 obiektów

Wyliczenie należnej opłaty:

Określenie wysokości opłat bazowych:

Postanowienia szczególne:
35% obniżenie stawki  art. 110 12 ust.5 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (na
pisemny wniosek)

15% zwielokrotnienie

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach atrakcyjnych
turystycznie, w okresie sezonu turystycznego, podwyższonym
standardzie lub atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe
ceny usług lub towarów

grupa B

Powierzchnia /
Liczba miejsc /

Ilość dni na pojazd:

Powierzchnia /
Liczba miejsc w lokalizacji

sezonowej:

Dodatkowe opłaty za sezonowo czynne lokalizacje:

Miesiące:

Lokalizacja sezonowa czynna w miesiącach (włącznie):

grupa C



*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla działalności związanej z rekreacją.
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grupa A

Rodzaj działalności: Grupa Określenie wielkości podmiotu:

Rekreacja O/OR

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

25% TV w obiekcie (video)

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed
rozpoczęciem odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym
porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

Sieci:
5% od 3 do 10 obiektów
7% od 11 do 20 obiektów
9% od 21 do 30 obiektów
11% od 31 do 40 obiektów
13% od 41 do 50 obiektów
15% od 51 obiektów

Wyliczenie należnej opłaty:Określenie wielkości miejscowości w której znajduje się obiekt będący przedmiotem Umowy:

do 10 tys.
od 10 tys. do 20 tys.
od 20 tys. do 100 tys.
powyżej 100 tys.

Postanowienia szczególne:
35% obniżenie stawki  art.110 12 ust.5 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (na pisemny wniosek)
dla grupy C: jeśli na wolnym powietrzu 50% stawki, nie dotyczy stoków
narciarskich, objazdowych lunaparków, wesołych miasteczek, etc.
dla grupy D  stawka wg OOG: +4% za każdy tor kręgielni i stół
bilardowy

15% zwielokrotnienie

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach
atrakcyjnych turystycznie, w okresie sezonu
turystycznego, podwyższonym standardzie lub
atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe
ceny usług lub towarów

Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Podregion
Centralny Śląski
Warszawa

Dla grupy A: Sale standardowe Sale dostosowane  stawka godzinowa Sale dostosowane  stawka za m2

grupa B
grupa C
grupa D

Ilość torów lub stołów (grupa D):

Dodatkowe opłaty za sezonowo czynne lokalizacje:

Miesiące:

Lokalizacja sezonowa czynna w miesiącach (włącznie):

dla grupy D: 50% stawki dla obiektów czynnych do 15 dni w miesiącu

Dla grupy C: Pomieszczenia zamknięte Na wolnym powietrzu Stoki (metry bieżące wyciągu) Objazdowe lunaparki, wesołe miasteczka

Godzin zajęć / Pow. m2 / Miejsc:

Powierzchnia lokalizacji sezonowej:



*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, za szafy grające i urządzenia z funkcją karaoke.
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Ilosć szaf grających:

Rodzaj działalności: Określenie ilości urządzeń: Wyliczenie należnej opłaty:

Szafy grające O/SZ

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

15% zwielokrotnienie

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie,
w okresie sezonu turystycznego, podwyższonym standardzie lub
atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe ceny usług lub towarów

50% jeżeli szafa posiada funkcję karaoke

Postanowienia szczególne:
35% obniżenie stawki  art.110 12 ust.5
ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (na pisemny wniosek)



*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla działalności związanej z tańcem.
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grupa A  kluby i podobne, muzyka również w trakcie imprez muzycznych
Rodzaj działalności: Grupa:

Taniec O/ZA

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

25% TV w obiekcie (video)

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem
odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym
porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

Sieci:
5% od 3 do 10 obiektów
7% od 11 do 20 obiektów
9% od 21 do 30 obiektów
11% od 31 do 40 obiektów
13% od 41 do 50 obiektów
15% od 51 obiektów

Wyliczenie należnej opłaty:Określenie wielkości miejscowości w której znajduje się obiekt będący przedmiotem Umowy:

do 10 tys.
od 10 tys. do 20 tys.
od 20 tys. do 100 tys.
powyżej 100 tys.

15% zwielokrotnienie

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, w okresie sezonu turystycznego,
podwyższonym standardzie lub atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe ceny usług lub towarów

Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Podregion
Centralny Śląski
Warszawa

grupa B  dyskoteki i podobne, imprezy taneczne oraz karaoke
grupa C  inne obiekty, na co dzień spełniające inne funkcje (remizy, świetlice, etc.)
grupa D  place, parki, skwery i inne na świeżym powietrzu

Określenie wielkości podmiotu:

Liczba miejsc lub uczestników:
(wyższa z dwóch)

grupa E  bale i zabawy sylwestrowe



*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla działalności związanych z transportem.
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Rodzaj działalności: Określenie wielkości podmiotu:

Transport O/OK

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

25% TV w obiekcie (video)

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem
odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym
porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

Sieci:
5% od 3 do 10 obiektów
7% od 11 do 20 obiektów
9% od 21 do 30 obiektów
11% od 31 do 40 obiektów
13% od 41 do 50 obiektów
15% od 51 obiektów

Wyliczenie należnej opłaty:Określenie typu pojazdu lub obiektu będącego przedmiotem Umowy:
Autobusy (komunikacja miejska i podmiejska)
Autobusy (komunikacja międzymiastowa)
Autobusy (komunikacja międzynarodowa lub
turystyczna krajowa i międzynarodowa)
Samoloty wąskokadłubowe

Postanowienia szczególne:
100% podwyższenia  samolot z systemem
rozrywki umożliwiającym indywidualny wybór
utworów

15% zwielokrotnienie

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach atrakcyjnych
turystycznie, w okresie sezonu turystycznego, podwyższonym
standardzie lub atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe
ceny usług lub towarów

Statki, promy
Pociągi

Ilość miejsc w środku transportu:

Ilość składów:
(tylko audio)

Ilość stanowisk:

Parkingi
Stacje benzynowe
Przystanki, perony, przystanie wodne, itp.

Samoloty szerokokadłubowe



*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla działalności związanej z transportem.
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Rodzaj działalności: Określenie wielkości podmiotu:

Transport AV i TV (O/AVTVOK)

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

25% TV w obiekcie (video)

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

Wyliczenie należnej opłaty:Określenie typu pojazdu lub obiektu będącego przedmiotem Umowy:
Autobusy (komunikacja miejska i podmiejska)
Autobusy (komunikacja międzymiastowa)
Autobusy (komunikacja międzynarodowa lub
turystyczna krajowa i międzynarodowa)
Samoloty wąskokadłubowe

Postanowienia szczególne:
dla pomieszczeń innych niż pomieszczenia
ogólnodostępne na statkach, tj. bary, restauracje,
kasyna, itp. stosuje się stawkę liczoną jak dla
lokalu gastronomicznego w Warszawie

15% zwielokrotnienie

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach atrakcyjnych
turystycznie, w okresie sezonu turystycznego, podwyższonym
standardzie lub atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe
ceny usług lub towarów

Statki, promy
Pociągi

Ilość miejsc w środku transportu:

Ilość składów:(obraz i dzwięk)

Samoloty szerokokadłubowe



Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla odtwarzania za pomocą urządzeń służących do odbioru programów TV innych niż w pozostałych tabelach.
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Ilość urządzeń z
aparatem

wrzutowym:

Rodzaj działalności: Określenie ilości urządzeń: Wyliczenie należnej opłaty:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, w okresie sezonu
turystycznego, podwyższonym standardzie lub atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe ceny
usług lub towarów

(tylko aparaty wrzutowe, nie ujęte w innych tabelach)
TV  Inne (O/TV  OD)

Nie stosuje się w przypadku odtwarzania za pomocą urządzenia
służącego do odbioru programów telewizyjnych, stosując
odpowiednio podwyższone o 25% stawki dla tabel:
 O/OG  Gastronomia
 O/OH  Handel
 O/OU  Usługi
 O/OR  Rekreacja
 O/OD  Inne



*** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci  za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji
realizowanej przez podmioty zewnętrzne, realizujące w zastępstwie STOART czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

** Do kwot netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień zawarcia umowy 23%. Faktura VAT zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie STOART.

* W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z góry we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie z Umową, płatna w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W
przypadku dokonania zapłaty zrabatowanej kwoty w wymaganej wysokości, w terminie, zrabatowana stawka naliczana będzie nadal w cyklach półrocznych/rocznych (zastosować właściwe), z
terminem płatności do ostatniego dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu, z zastrzeżeniem odstąpienia przez STOART od rabatu i naliczania opłat miesięcznych, gdy zapłata nie
nastąpi w terminie.
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T Należność płatna na konto nr:
miesięcznie półrocznie (rabat 10%) rocznie (rabat 15%)

Termin płatności Do ostatniego dnia każdego miesiąca Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

Adres
korespondencyjny:

Pozostałe
Informacje:

Nazwa
podmiotu:

Adres:

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

(ulica, numer)(miejscowość)(kod pocztowy)

(NIP) (REGON/KRS) (Dane kontaktowe: nr. telefonu , faksu, email )

Nazwa
podmiotu:

Pozostałe
Informacje:

NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
zawarta/y pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM

Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla lokali usługowych.

Nr. Umowy:
I.
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Rodzaj działalności: Określenie wielkości podmiotu:

Usługi O/OU

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej opłaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające
stawkę:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
wszystkich należnych rabatów  max 30%:

(netto / miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto / miesiąc)

Możliwe opusty stosowane kolejno do a) do c) od wyliczonej należnej opłaty  łącznie max 30%

RAZEM BRUTTO:
(do zapłaty)

(złotych / miesiąc)
Dotyczy płatności z opustem półrocznej lub rocznej:

Termin jednorazowej płatności kwoty
zrabatowanej:

Kwota zrabatowana netto:

Kwota zrabatowana do zapłaty
(brutto):

Kwota brutto/miesiąc w przypadku
braku zapłaty kwoty zrabatowanej
w terminie i/lub po upływie rabatu

na pierwszy rok:

Ryczałt przedumowny:

(złotych netto) (złotych brutto)

Do zapłaty

Termin płatności
kwoty

przedumownej

Płatność jednorazowa do:

Pierwsza rata płatna do:

Ilość i wielkość rat:

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden lokal należy wpisać "sieć" i dołączyć wykaz w formie
załącznika do niniejszej umowy.

(miesiąc) (rok) Data podpisania umowy Parafa STOART / Użytkownika

V. Faktury elektroniczne:  Użytkownik oświadcza, iż dla oszczędzania zasobów naturalnych, rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej
przesyłanych drogą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie ściągał samodzielnie ze strony eLicencja.pl.
Dane do logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej użytkownikowi.

VI. Zapisy dodatkowe:

VII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1go dnia

TAK

NIE

(Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym)

Podwyższenie o:

Adres
siedziby:

25% TV w obiekcie (video)

Opusty:
10% kontrahent który zgłosi się sam przed rozpoczęciem
odtwarzania  na pierwszy rok
10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
15% jednorazowa wpłata za rok
5% członek izby gospodarczej z podpisanym
porozumieniem

Ul. Nowy Świat 64, 00357, WarszawaZwiązek Artystów Wykonawców „STOART”

5261336718 010934284/94940

Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy:

jednorazowo

ratalnie (raty
miesięczne, do końca
każdego kolejnego
miesiąca)

Strony umowy postanawiają:

1 Strona z 2

Sieci:
5% od 3 do 10 obiektów
7% od 11 do 20 obiektów
9% od 21 do 30 obiektów
11% od 31 do 40 obiektów
13% od 41 do 50 obiektów
15% od 51 obiektów

Wyliczenie należnej opłaty:Określenie wielkości miejscowości w której znajduje się obiekt będący przedmiotem Umowy:

do 10 tys.
od 10 tys. do 20 tys.
od 20 tys. do 100 tys.
powyżej 100 tys.

15% zwielokrotnienie

30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, w okresie sezonu turystycznego,
podwyższonym standardzie lub atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe ceny usług lub towarów

Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Podregion
Centralny Śląski
Warszawa

Ilość stanowisk:

Ilość stanowisk w lokalizacji sezonowej:

Dodatkowe opłaty za sezonowo czynne lokalizacje:

Miesiące:

Lokalizacja sezonowa czynna w miesiącach (włącznie):



INNE POSTANOWIENIA

1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słownomuzycznych zwane dalej Wykonaniami, wykonane przez:
a) artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników umocowali STOART do zarządzania i
ochrony ich praw do Wykonań;
b) artystów wykonawców zagranicznych reprezentowanych przez STOART, których ochrona wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań, wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców w przypadku
odtwarzania z nośników, bądź wykaz nadawców, których program emituje w przypadku udostępniania programów radiowych lub TV, w formie
elektronicznej, na adres email STOART – wykazy@stoart.org.pl
Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania.

3. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań a następnie dokonywać
będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART.

4. Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MKIDN  Tabela Stawek Wynagrodzeń za odtwarzanie utworów
i przedmiotów praw pokrewnych. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 marca każdego roku) w oparciu o
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok.

5. STOART rozliczać będzie wpłaty Użytkownika w następującej kolejności:
a) odsetki od przeterminowanych należności, oraz koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych
b) należności główne, począwszy od najbardziej przeterminowanych
W przypadku zaistnienia nadpłaty, STOART rozliczać nią będzie kolejne płatności bieżące, w miarę ich powstawania lub na pisemną prośbę
Użytkownika, dokona zwrotu na wskazane konto.

6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W przypadku zaprzestania przez Użytkownika publicznego odtwarzania artystycznych wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART
pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

8. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić STOART pisemnie o każdej zmianie w zakresie odtwarzania nie później niż do dnia rozpoczęcia
odtwarzania.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem:
a) zmiany stawki na skutek waloryzacji, o której mowa pkt. 4,
b) zmiany stawki na skutek zmiany zakresu prowadzonej działalności, w tym rozszerzenia sieci Użytkownika, lub zwiększeniu zakresu korzystania z
artystycznych wykonań, które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu.
W przypadku gdyby Użytkownik nie zgłosił odtwarzania dokonywanego w sposób przekraczający zakres niniejszej umowy, a zostałoby ono
stwierdzone, STOART rozszerzy umowę w sposób zaspokajający prawa artystów wykonawców zgodnie z zapisami Ustawy, Umowy oraz
obowiązującej Tabeli stawek minimalnych.

9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe dla siedziby pozwanego.
10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z

jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej
umowy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa.

11. Publiczne odtwarzanie artystycznych wykonań objętych ochroną prawną bez zawartej umowy z naszym Stowarzyszeniem, jest naruszeniem
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
13. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i jeden dla STOART.
14. Użytkownik zapoznał się z postanowieniami umowy zawartymi na pierwszej stronie, w tym z zapisami dotyczącymi wysokości i sposobu

naliczenia stawek opłat za korzystanie z artystycznych wykonań, oraz wysokości opłaty za korzystanie z artystycznych wykonań przed dniem
zawarcia umowy wymienionej w bloku III na pierwszej stronie – Ryczałt przedumowny.

2 Strona z 2

STOART UŻYTKOWNIK

Pieczątka firmowa

Imię i nazwisko
przedstawiciela (1)

Imię i nazwisko
przedstawiciela (2)

Podpis/y

Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, 00660 Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński
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UMOWA - LICENCJA GENERALNA 

O KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 

(radio internetowe) 

 

Zawarta w dniu ………….. 201… r. w Warszawie pomiędzy  
 
Stowarzyszeniem Związek Artystów Wykonawców STOART z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat 64, 
00-357 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094940,  
zwanym dalej „STOART”, reprezentowanym przez : 
 
___________________________________________  

a 
 

......................................................................................................................  z siedzibą przy ulicy _________ 
w wpisanym do Rejestru _________________prowadzonego przez ___________pod numerem _________   
zwanym dalej „Licencjobiorcą”, reprezentowanym przez: 
 
_______________________________________________ 
 
Zważywszy że  
(i) STOART jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych 

i słowno-muzycznych , działającą na podstawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki udzielającej zezwolenia na 
zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-
muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia, między innymi na polu eksploatacji: nadawanie; 
 

(ii) Licencjobiorca  prowadzi działalność polegającą na streamingu utworów w internecie – radio internetowe, 
o następującej specyfikacji technicznej: (IP/ilość slotów/domena etc) 

 
(iii) Licencjobiorca jest zgodnie z prawem zobowiązany do zawarcia umowy licencyjnej z organizacjami 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
 
Strony postanowiły co następuje: 
 
 
 
 
 

§ 1. 
1. STOART niniejszym udziela Licencjobiorcy Licencji niewyłącznej na korzystanie z artystycznych wykonań 
utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz artystycznych wykonań warstwy muzycznej i słowno-
muzycznej utworów sceniczno-muzycznych  w tym choreograficznych, zwanych dalej w skrócie 
„Wykonaniami”, chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku Nr 24, poz. 83 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą”, wykonywanych przez: 
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1) artystów wykonawców którzy swoje prawa powierzyli STOART (lub uczynili to ich następcy prawni, w 
zarząd i pod ochronę, 

2) artystów wykonawców, którzy nikomu na terytorium RP nie powierzyli swych praw w zarząd i pod 
ochronę i na rzecz których STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum 
gestio), 

3) artystów wykonawców zagranicznych, których wykonania są chronione na podstawie umów zawartych 
przez STOART z podmiotami ich reprezentującymi, oraz powszechnie obowiązującego prawa, których 
prawa do artystycznych wykonań nie są zarządzane lub  chronione przez inną ozz na terytorium RP 

 
na polu eksploatacji: internet - webcasting dalej jako: „Licencja” 

 
2. W przypadku Wykonań, które są nadawane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, 
STOART na mocy niniejszej Umowy pobiera stosowne wynagrodzenie od Licencjobiorcy na rzecz artystów 
wykonawców z tytułu korzystania przez Licencjobiorcę z ww. Wykonań na tym polu eksploatacji. W przypadku 
nadawanych przez Licencjobiorcę Wykonań w ramach utworów audiowizualnych, STOART na mocy niniejszej 
Umowy pobiera stosowne wynagrodzenie na rzecz artystów wykonawców z tytułu nadawania utworu przez 
Licencjobiorcę. 
 
3. STOART  stosując zasadę równego traktowania Wykonań bierze na siebie taką samą  odpowiedzialność za 
wypłatę części wynagrodzenia należnej od Licencjobiorcy z  tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o 
których mowa w ust. 1 pkt. 2. jak za wypłatę wynagrodzenia artystom wykonawcom, o których mowa w ust. 1   
pkt. 1.  
 
4.  Jeżeli artysta wykonawca, o którym mowa w ust, 1 pkt.2 wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub 
powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego 
prawa,  STOART przekaże właściwej organizacji, należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia ( za 
okres do momentu powierzenia praw innej organizacji) celem przekazania uprawnionemu.  
 
5. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego 
zarządzania,  tracą moc postanowienia ust. 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art 107 Ustawy. 
 

§ 2. 
 

Prawa i/lub obowiązki wynikające z Licencji nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody STOART  przeniesione 
na osobę trzecią.  

§ 3. 
STOART zezwala Licencjobiorcy na bezpłatne zwielokrotnianie techniką audialną lub wideograficzną 
znajdujących się w dyskotece lub wideotece Licencjobiorcy utrwalonych Wykonań, w liczbie egzemplarzy 
uzasadnionej potrzebami Licencjobiorcy, z zastrzeżeniem, że egzemplarze te pozostaną własnością 
Licencjobiorcy i nie będą wykorzystane do celów innych niż związane ze świadczoną przez Licencjobiorcę 
usługą. 
 

§ 4. 
Z tytułu korzystania z Wykonań w zakresie niniejszej Umowy, Licencjobiorca będzie opłacał na rzecz STOART 
wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych w § 5 , oraz będzie dostarczał STOART raporty nadań 
Wykonań w stosownych wykazach, o których mowa w § 5 ust. 7 oraz raporty o przychodach zgodnie z § 5 ust. 
4.  
 

§5. 
1. Zgodnie z tabelą stawek, , obowiązującą w STOART, Licencjobiorca zapłaci STOART  wynagrodzenie netto z 
tytułu korzystania z Wykonań w zakresie objętym niniejszą umową w wysokości: 
0,6 %  wszystkich wpływów brutto (bez VAT) nadawcy uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością 
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nadawczą: abonamentów, reklam, ogłoszeń, komunikatów, programów sponsorowanych, sprzedaży czasu 
antenowego, umów barterowych, dotacji, subwencji innych świadczeń i innych wpływów związanych z 
promowaniem w postaci bezpośredniej lub pośredniej usług, towarów bądź firm, ale nie niższej niż: 
- w pierwszym roku trwania umowy, tj. do dnia (data zawarcia + rok: ostatni dzień miesiąca):______(wpisz 
kwotę), 
- od dnia (data zawarcia + rok): ______(wpisz kwotę), 
Licencjobiorca ureguluje ponadto, tytułem zapłaty za korzystanie z artystycznych wykonań przed dniem 
zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie w kwocie ____(wpisz kwotę), 
   
2. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 powyżej zostanie powiększone o podatek VAT, w wysokości zgodnej z 
obowiązującymi przepisami. 
 
3. Wynagrodzenie określone powyżej będzie płatne _________ (miesięcznie, kwartalnie, rocznie) na podstawie 
faktury wystawionej przez STOART w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.  
 
4. Licencjobiorca w terminie 10 dni po upływie każdego okresu rozliczeniowego zobowiązuje się dostarczyć 
STOART oświadczenie (w formie elektronicznej na adres stoart@stoart.org.pl) o wysokości przychodu za dany 
okres rozliczeniowy obliczonej zgodnie z § 5 ust.1.  
 
5. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku niedotrzymania terminu przekazania raportu o wysokości 
przychodów i wynikającej z tego niemożności określenia wysokości należnego wynagrodzenia za dany okres, 
naliczona zostanie opłata, odpowiadająca średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu obliczonemu w oparciu o 
wynagrodzenia naliczone przez STOART za 6 miesięcy poprzedzających okres, za który nie przedstawiono 
raportu, obliczonemu zgodnie z wysokością stawki procentowej wymienionej w § 5 ust.1. Jednakże STOART 
zachowuje prawo do dochodzenia wynagrodzenia w wysokości określonej na podstawie rzeczywistych 
przychodów Licencjobiorcy i w tym celu ma prawo do żądania wydania stosownych dokumentów i 
przeprowadzenia kontroli u Licencjobiorcy.  
 
6. Licencjobiorca będzie opłacał należności, o których mowa wyżej przelewem na rachunek bankowy STOART:  
                  Bank: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 
                  Nazwa rachunku: Związek Artystów Wykonawców STOART 
                  Numer rachunku: ………………………………………………….. 
W przypadku opóźnień w dokonaniu  płatności, o której mowa,  za każdy dzień zwłoki  naliczane będą  odsetki 
ustawowe. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku STOART na kwotę wynikającą z faktury. 
 
 
7. Licencjobiorca w terminie dwudziestu dni po upływie kolejnego miesiąca  sprawozdawczego przesyłać będzie 
do STOART - w postaci pliku elektronicznego, na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy, wykaz nadawanych Wykonań.  Wykazy należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: 
wykazy@stoart.org.pl 
 
8. Licencjobiorca zobowiązuje się do poszanowania praw osobistych artystów wykonawców, jak również 
zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby nie nadawać artystycznych wykonań, których artyści 
wykonawcy nie zostaną przez Licencjobiorcę zidentyfikowani z imienia i nazwiska, oraz z tytułu i autora 
wykonywanego utworu. 
 
9.  W wypadku pominięcia lub wprowadzenia błędnych danych w formularzu, o którym mowa w ust. 7, i nie 
przesłania uzupełnienia lub korekty do STOART w terminie jednego miesiąca od daty obowiązku przesłania 
formularza określonej w ust.7, Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia należnego artystom 
wykonawcom lub innym uprawnionym podmiotom, których wskutek pominięcia lub błędu danych STOART nie 
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uwzględnił przy dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia dokonanym na podstawie niepełnego wykazu. 
Wysokość dopłaty wyliczona zostanie wg wzoru: 
 

D =  ( K / Mb )  x  Mu  +  podatek VAT  +  odsetki ustawowe za opóźnienie 
 

                 gdzie:     D      - kwota dopłaty (w zł) 
                                K     - kwota wpłaty wniesionej do STOART za miesiąc, którego dotyczy 
                                          dodatkowy wykaz   Wykonań (z zł) 
                              Mb     - czas wykazanych Wykonań w bazowym formularzu przesłanym  
                                          do STOART (w minutach) 
                              Mu     - czas trwania Wykonań wcześniej nie wykazanych (w minutach) 
 
10. STOART zgodnie z Ustawą jest uprawniony do kontroli Licencjobiorcy w zakresie mającym znaczenie dla 
należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności do zapoznania się w siedzibie Licencjobiorcy ze 
stosownymi materiałami i dokumentacją. Informacje uzyskane przez STOART przy wykonywaniu takiej kontroli 
Strony umowy uznają za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
 
   

§6. 
Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony lecz ze skutkiem na dzień 
......................................... roku co oznacza, że wynagrodzenie dla STOART, o którym mowa w § 5, będzie 
należne począwszy od tego dnia. 
 

§7. 
1 Wszelkie spory związane z niniejszą Umową lub z niej wynikające będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby STOART. 
 

§8. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§9. 
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z 
zachowaniem trzymiesięcznego terminu jej wypowiedzenia z mocą obowiązywania na koniec miesiąca, w 
którym upływa trzeci miesiąc okresu wypowiedzenia. 
 

§10. 
W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 
 

§12. 
Umowa została zawarła w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 
 

 

                 LICENCJOBIORCA                                                                                                    STOART 
 



                  UMOWA GENERALNA – WYŚWIETLANIE 
 

Zawarta w dniu ……………………………r. w Warszawie między Związkiem Artystów Wykonawców 
STOART, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357, Warszawa,  zarejestrowanym w 
Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XII Wydz.Gosp, pod numerem KRS 
0000094940,  
reprezentowanym przez……………………………………….– Dyrektora Biura Wykonawczego, 
zwanym dalej STOART, 

a 
 ......................................................................................................................  z siedzibą w 
............................................................................................,zarejestrowanym w ……………………….. 
reprezentowanym przez: 

1. ...................................................................., 
2. ..................................................................... 

zwanym dalej Użytkownikiem, 
 
W celu ustalenia zasad korzystania przez Użytkownika z artystycznych wykonań utworów muzycznych 
i słowno-muzycznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz..U.Nr 24, poz. 83 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą Strony ustalają co 
następuje: 

§ 1. 
Przedmiotem umowy jest określenie wysokości oraz warunków płatności wynagrodzenia z tytułu 
wyświetlania artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz artystycznych 
wykonań warstwy muzycznej i słowno-muzycznej utworów sceniczno-muzycznych  w tym 
choreograficznych, zwanych dalej w skrócie „Wykonaniami”, (zawartych w utworach 
audiowizualnych) chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku Nr 24, poz. 83 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 
wykonywanych przez: 

1) artystów wykonawców którzy swoje prawa powierzyli STOART (lub uczynili to ich następcy 
prawni) w zarząd i pod ochronę, 

2) artystów wykonawców, którzy nikomu na terytorium RP nie powierzyli swych praw w zarząd i 
pod ochronę i na rzecz których STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez 
zlecenia (negotiorum gestio), 

3) artystów wykonawców zagranicznych, których wykonania są chronione na podstawie umów 
zawartych przez STOART z podmiotami ich reprezentującymi, oraz powszechnie 
obowiązującego prawa, których prawa do artystycznych wykonań nie są zarządzane lub  
chronione przez inną ozz na terytorium RP. 

§ 2. 
1. Stawka wynagrodzenia z tytułu wyświetlania Wykonań w zakresie objętym niniejszą umową  
wynosi 0, 3% od kwoty uzyskanej ze sprzedaży biletów, sprzedanych w danym okres rozliczeniowy . 
2. Do obliczonej w ten sposób kwoty należy doliczyć 23% podatku VAT. 
3. Użytkownik zobowiązuje się do 10-go dnia każdego miesiąca/kwartału za miesiąc/kwartał (należy 
podkreślić wybraną opcję) poprzedni (podlegający rozliczeniu) przekazywać do STOART na adres e-
mail: stoart@stoart.org.pl lub listem poleconym na adres ZAW STOART, ul. Nowy Świat 64, 00-357 
Warszawa, informację o wysokości wpływów ze sprzedanych biletów w miesiącu podlegającym 
rozliczeniu. 



§ 3. 
1. STOART, działając zgodnie ze swoimi uprawnieniami statutowymi oraz umocowaniem o 

powierzeniu praw, inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu wyświetlania, a 
następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części 
tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 

2. STOART  stosując zasadę równego traktowania Wykonań bierze na siebie taką samą  
odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Licencjobiorcy z  tytułu niniejszej 
umowy artystom wykonawcom, o których mowa w. § 1 pkt. 2. jak za wypłatę wynagrodzenia 
artystom wykonawcom, o których mowa w §1  pkt. 1.  

 
3. Jeżeli artysta wykonawca, o którym mowa w § 1 pkt.2 wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich 

praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja 
wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji, należną z tytułu 
niniejszej umowy część wynagrodzenia (za okres do momentu powierzenia praw innej 
organizacji) celem przekazania uprawnionemu.  

 
4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Użytkownikiem  a inną niż STOART organizacją 

zbiorowego zarządzania,  tracą moc postanowienia ust. 3 w stosunku do poszczególnych 
artystów wykonawców, o których mowa w § 1 pkt 2, dla których ta organizacja jest organizacją 
właściwą w rozumieniu art 107 Ustawy. 

 
§4. 

1. Użytkownik w terminie trzydziestu dni po upływie kolejnego miesiąca / kwartału (należy podkreślić 
wybraną opcję) sprawozdawczego  na adres mailowy: wykazy@stoart.org.pl przekazywać będzie 
STOART na formularzu, którego wzór dostarcza Użytkownikowi STOART (w załączeniu do umowy), 
wykaz wyświetlanych utworów w okresie danego miesiąca / kwartału (należy podkreślić wybraną 
opcję) objętego sprawozdaniem.   
2. W przypadku pominięcia lub błędu danych, o których mowa w ust. 1, Użytkownik zobowiązuje się 
do pokrycia wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom których wskutek pominięcia lub błędu 
danych STOART nie uwzględnił przy dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia. 
3. Użytkownik będzie opłacał należności, o których mowa w ust. 1 oraz w § 2  przelewem na  konto 
STOART:  
                  Bank: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/ 79 
                  Nazwa rachunku: Związek Artystów Wykonawców STOART 
                  Numer konta: ………………………………………….. 
w systemie (należy zaznaczyć symbolem „X”): 
                   [  ]  miesięcznym, do ostatniego dnia miesiąca następnego po każdym miesiącu   
podlegającym rozliczeniu, 

     [ ] kwartalnym, do ostatniego dnia pierwszego miesiąca następującego po kwartale 
podlegającym rozliczeniu. 
W przypadku opóźnień w dokonaniu  płatności, o której mowa w  ust.1,  za każdy dzień zwłoki  
naliczane będą  odsetki ustawowe. 
4. Lista reprezentowanych przez Użytkownika podmiotów/kin jest określona w załączniku do umowy. 
Użytkownik zobowiązuje się do jej stałej aktualizacji. 



5. STOART zgodnie z Ustawą jest uprawniony do kontroli Użytkownika w zakresie mającym znaczenie 
dla należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności do zapoznania się w siedzibie 
Licencjobiorcy ze stosownymi materiałami i dokumentacją. Informacje uzyskane przez STOART przy 
wykonywaniu takiej kontroli Strony umowy uznają za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 

§5. 
1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem ……………. co oznacza, że stawka wynagrodzenia 
określona w § 4 ust.1 jest należna od tego dnia.  
2. Z tytułu wyświetlania Wykonań przed dniem, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik uiści 
wynagrodzenie w wysokości ………………………… w terminie do dnia…………………….. Do kwoty 
wynagrodzenia należy doliczyć VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
3. Zapłata  wynagrodzenia określonego w pkt 2 wyczerpuje roszczenia STOART wobec Użytkownika z 
tytułu korzystania z Wykonań w zakresie objętym umową w okresie do dnia wejścia w życie niniejszej 
Umowy .  

§6. 
1. Ewentualne spory związane z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej umowy w pierwszej 
kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. 
2. W wypadku nie rozstrzygnięcia sporu na drodze  polubownej wszelkie spory związane z niniejszą 
Umową lub z niej wynikające będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
STOART.. 

§7. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§8. 
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z 
zachowaniem trzymiesięcznego terminu jej wypowiedzenia. 

§9. 
W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz Ustawy. 

§10. 
Umowa została zawarła w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 
 
UŻYTKOWNIK                                                                                                                                STOART 
 



L.p. OZZ Kwota wpłaty

1. ABRAMUS 10 104,39 zł          

2. ADAMI 20 277,34 zł          

3. AIE 11 445,49 zł          

4. CPRA 24 189,77 zł          

5. EJI 7 964,92 zł            

6. GRAMEX DEN 18 965,97 zł          

7. GRAMEX FIN 51 942,45 zł          

8. GVL 305 902,50 zł       

9. IMAIE 35 850,89 zł          

10. PLAY RIGHT 57 340,43 zł          

11. PPL 65 828,85 zł          

12. PI 685,34 zł               

13. RAAP 2 078,13 zł            

14. SAMI 179 895,67 zł       

15. SENA 1 144,74 zł            

16. SPEDIDAM 19 105,94 zł          

17. Stichting NORMA 119,66 zł               

18. CREDIDAM 2 680,98 zł            

19. SAWP 1 910 044,92 zł    

2 725 568,38 zł    

Załącznik nr 8d
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UMOWA - LICENCJA GENERALNA 

O KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 

(publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, dalej: publiczne udostępnianie) 

 

Zawarta w dniu ………….. 201… r. w Warszawie pomiędzy  
 
Stowarzyszeniem Związek Artystów Wykonawców STOART z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat 64, 
00-357 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094940,  
zwanym dalej „STOART”, reprezentowanym przez : 
 
___________________________________________  

a 
 

......................................................................................................................  z siedzibą przy ulicy _________ 
w wpisanym do Rejestru _________________prowadzonego przez ___________pod numerem _________   
zwanym dalej „Licencjobiorcą”, reprezentowanym przez: 
 
_______________________________________________ 
 
Zważywszy że  
(i) STOART jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych 

i słowno-muzycznych , działającą na podstawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki udzielającej zezwolenia na 
zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-
muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia, między innymi na polu  eksploatacji: publiczne 
udostępnianie; 
 

 
Strony postanowiły co następuje: 
 
 

§ 1. 
1. STOART niniejszym udziela Licencjobiorcy Licencji niewyłącznej na korzystanie z artystycznych wykonań 
utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz artystycznych wykonań warstwy muzycznej i słowno-
muzycznej utworów sceniczno-muzycznych w tym choreograficznych, zwanych dalej w skrócie „Wykonaniami”, 
chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
1994 roku Nr 24, poz. 83 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą”, wykonywanych przez: 

1) artystów wykonawców którzy swoje prawa powierzyli STOART (lub uczynili to ich następcy prawni, w 
zarząd i pod ochronę, 

2) artystów wykonawców zagranicznych, których wykonania są chronione na podstawie umów zawartych 
przez STOART z podmiotami ich reprezentującymi, oraz powszechnie obowiązującego prawa,  

na polu eksploatacji: publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym dalej jako: „Licencja” 
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2.  STOART  stosując zasadę równego traktowania Wykonań bierze na siebie taką samą  odpowiedzialność za 
wypłatę części wynagrodzenia należnej od Licencjobiorcy z  tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o 
których mowa w ust. 1 pkt. 2. jak za wypłatę wynagrodzenia artystom wykonawcom, o których mowa w ust. 1   
pkt. 1.  
 

§ 2. 
Prawa i/lub obowiązki wynikające z Licencji nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody STOART  przeniesione 
na osobę trzecią.  
 

§ 3. 
STOART zezwala Licencjobiorcy na bezpłatne zwielokrotnianie techniką audialną lub wideograficzną 
znajdujących się w dyskotece lub wideotece Licencjobiorcy utrwalonych Wykonań, w liczbie egzemplarzy 
uzasadnionej potrzebami Licencjobiorcy, jako użytkownika artystycznych wykonań z zastrzeżeniem, że eg-
zemplarze te pozostaną własnością Licencjobiorcy i nie będą wykorzystane do celów innych niż związane ze 
świadczoną przez Licencjobiorcę usługą. 
 

§ 4. 
Z tytułu korzystania z Wykonań w zakresie niniejszej Umowy, Licencjobiorca będzie opłacał na rzecz STOART 
wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych w § 5 , oraz będzie dostarczał STOART raporty 
udostępnień wykonań w stosownych wykazach, o których mowa w § 5 ust. 7 oraz raporty o przychodach 
zgodnie z § 5 ust. 4.  
 

§5. 
1. Zgodnie z tabelą stawek, zatwierdzoną przez zarząd STOART obowiązującą w STOART, Licencjobiorca zapłaci 

STOART  wynagrodzenie netto z tytułu korzystania z Wykonań w zakresie objętym niniejszą umową w 
wysokości: 

 
2. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 powyżej zostanie powiększone o podatek VAT, w wysokości zgodnej z 
obowiązującymi przepisami. 
 
3. Wynagrodzenie określone powyżej będzie płatne _________ (miesięcznie, kwartalnie, rocznie) na podstawie 
faktury wystawionej przez STOART w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.  
 
4. Licencjobiorca w terminie 10 dni po upływie każdego okresu rozliczeniowego zobowiązuje się dostarczyć 
STOART oświadczenie (w formie elektronicznej na adres stoart@stoart.org.pl) o wysokości przychodu za dany 
okres rozliczeniowy obliczonej zgodnie z § 5 ust.1.  
 
5. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku niedotrzymania terminu przekazania raportu o wysokości 
przychodów i wynikającej z tego niemożności określenia wysokości należnego wynagrodzenia za dany okres, 
naliczona zostanie opłata , odpowiadająca średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu obliczonemu w oparciu o 
wynagrodzenia naliczone przez STOART za 6 miesięcy poprzedzających okres, za który nie przedstawiono 
raportu, obliczonemu zgodnie z wysokością stawki procentowej wymienionej w § 5 ust.1. Jednakże STOART 
zachowuje prawo do dochodzenia wynagrodzenia w wysokości określonej na podstawie rzeczywistych 
przychodów Licencjobiorcy i w tym celu ma prawo do żądania wydania stosownych dokumentów i 
przeprowadzenia kontroli u Licencjobiorcy.  
 
6. Licencjobiorca będzie opłacał należności, o których mowa wyżej przelewem na rachunek bankowy STOART:  
                  Bank: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 
                  Nazwa rachunku: Związek Artystów Wykonawców STOART 
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                  Numer rachunku: ………………………………………………….. 
W przypadku opóźnień w dokonaniu  płatności, o której mowa,  za każdy dzień zwłoki  naliczane będą  odsetki 
ustawowe. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku STOART na kwotę wynikającą z faktury. 
 
7. Licencjobiorca w terminie dwudziestu dni po upływie kolejnego miesiąca  sprawozdawczego przesyłać będzie 
do STOART- w postaci pliku elektronicznego, na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr -___ do 
niniejszej Umowy, wykaz udostępnianych wykonań.  Wykazy należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: 
wykazy@stoart.org.pl 
 
8. Licencjobiorca zobowiązuje się do poszanowania praw osobistych artystów wykonawców, jak również 
zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby nie  udostępniać artystycznych wykonań, których artyści 
wykonawcy nie zostaną przez Licencjobiorcę zidentyfikowani z imienia i nazwiska, oraz z tytułu i autora 
wykonywanego utworu. 
 
9.  W wypadku pominięcia lub wprowadzenia błędnych danych w formularzu, o którym mowa w ust. 7, i nie 
przesłania uzupełnienia lub korekty do STOART w terminie jednego miesiąca od daty obowiązku przesłania 
formularza określonej w ust.7, Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia należnego artystom 
wykonawcom lub innym uprawnionym podmiotom, których wskutek pominięcia lub błędu danych STOART nie 
uwzględnił przy dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia dokonanym na podstawie niepełnego wykazu. 
Wysokość dopłaty wyliczona zostanie wg wzoru: 
 

D =  ( K / Mb )  x  Mu  +  podatek VAT  +  odsetki ustawowe za opóźnienie 
 

                 gdzie:     D      - kwota dopłaty (w zł) 
                                K     - kwota wpłaty wniesionej do STOART za miesiąc, którego dotyczy 
                                          dodatkowy wykaz   Wykonań (z zł) 
                              Mb     - czas wykazanych Wykonań w bazowym formularzu przesłanym  
                                          do STOART (w minutach) 
                              Mu     - czas trwania Wykonań wcześniej nie wykazanych (w minutach) 
 
10. STOART zgodnie z Ustawą jest uprawniony do kontroli Licencjobiorcy w zakresie mającym znaczenie dla 
należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności do zapoznania się w siedzibie Licencjobiorcy ze 
stosownymi materiałami i dokumentacją. Informacje uzyskane przez STOART przy wykonywaniu takiej kontroli 
Strony umowy uznają za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
 

§6. 
Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony lecz ze skutkiem na dzień 
......................................... roku co oznacza, że wynagrodzenie dla STOART, o którym mowa w § 5, będzie 
należne począwszy od tego dnia. 
 

§7. 
Wszelkie spory związane z niniejszą Umową lub z niej wynikające będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby STOART. 
 

§8. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§9. 
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z 
zachowaniem trzymiesięcznego terminu jej wypowiedzenia z mocą obowiązywania na koniec miesiąca, w 
którym upływa trzeci miesiąc okresu wypowiedzenia. 
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§10. 

W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 
 

§12. 
Umowa została zawarła w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 
 

                 LICENCJOBIORCA                                                                                                    STOART 
 



 

1 
 

UMOWA GENERALNA 
 

zawarta w Warszawie, dnia ……………………………………………… roku, 
 
pomiędzy 
 
Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS z siedzibą w Warszawie przy ul. Hipotecznej 2, zarejestrowanym w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000037327, zwanym dalej ZAIKS, reprezentowanym przez Kierownika Wydziału Nagrań 
Mechanicznych - Grzegorza Burakiewicza. 
 
oraz 
 
Związkiem Artystów Wykonawców STOART z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000094940, zwanym dalej STOART, reprezentowanym przez 
Dyrektora Biura Wykonawczego ZAW STOART – Agnieszkę Parzuchowską-Janczarską. 
 
oraz 
 
Związkiem Producentów Audio-Video ZPAV z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 12 /2, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000013087, zwanym dalej ZPAV, reprezentowanym przez Dyrektora 
Organizacji Zbiorowego Zarządzania ZPAV - Bogusława Plutę. 
 
i 
 
(dane użytkownika) 
 
 
  

§ 1 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zwielokrotnienie przez LICENCJOBIORCĘ w formacie 

cyfrowym legalnie wprowadzonych do obrotu utworów, artystycznych wykonań oraz  
fonogramów i wideogramów muzycznych na nośnik cyfrowy wyłącznie w celu ich odtwarzania 
przez LICENCJOBIORCĘ w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 666 z późniejszymi  
zmianami). 

 
2. Umowa niniejsza obejmuje utwory, artystyczne wykonania oraz fonogramy i wideogramy 

muzyczne z repertuaru odpowiednio ZAIKS, STOART i ZPAV. Repertuar ZAIKS, STOART i ZPAV 
stanowią odpowiednio utwory, artystyczne wykonania oraz fonogramy i wideogramy muzyczne 
autorów, artystów wykonawców i producentów polskich i zagranicznych, którzy osobiście bądź 
przez swoich następców prawnych lub na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji z 
zagranicznymi związkami udzielili ZAIKS, STOART i ZPAV prawa do reprezentowania ich na 
terytorium Polski. 

 
 
 

§ 2 
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1. ZAIKS oświadcza, że zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami 
wynikającymi z powierzenia praw do zbiorowego zarządzania oraz zezwoleniem Ministra Kultury 
BP. WPA. 041/Z/9/98, jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 

 
2. STOART oświadcza, ze zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami 

wynikającymi z powierzenia praw do zbiorowego zarządzania oraz zezwoleniem Ministra Kultury 
DP. WPA. 024/492/02/mp, jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do 
artystycznych wykonań. 

 
3. ZPAV oświadcza, ze zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami 

wynikającymi z powierzenia praw do zbiorowego zarządzania oraz zezwoleniem Ministra Kultury 
DP. WPA. 024/482/02/ik, jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do 
fonogramów i wideogramów. 

 
§ 3 

 
1. Mocą niniejszej umowy ZAIKS, STOART oraz ZPAV zezwalają odpowiednio, z zastrzeżeniem § 1 

ust.2 niniejszej umowy, na zwielokrotnienie przez LICENCJOBIORCĘ w formacie cyfrowym 
legalnie wprowadzonych do obrotu utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i 
wideogramów muzycznych na nośnik cyfrowy wyłącznie w celu ich odtwarzania przez 

 
(dane użytkownika) 

 
w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 roku. 

 
2. Zezwolenie wskazane w ustępie 1 powyżej uzyskuje moc z chwilą uiszczenia przez 

LICENCJOBIORCĘ pełnej kwoty wynagrodzenia określonego zgodnie w postanowieniami § 5 
ustęp 1 i 2 niniejszej umowy. 

 
3. Zezwolenie powyższe obejmuje wyłącznie zwielokrotnienie utworów, artystycznych wykonań 

oraz fonogramów i wideogramów muzycznych bezpośrednio przez LICENCJOBIORCĘ. 
LICENCJOBIORCA nie może przenieść praw z niniejszej umowy na osoby trzecie ani udzielać 
sublicencji. 

 
4. Wykorzystanie utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów muzycznych 

na podstawie niniejszej umowy obejmuje wyłącznie terytorium Polski. 
 
5. Zezwolenie obejmuje wyłącznie zwielokrotnienie utworów, artystycznych wykonań oraz 

fonogramów i wideogramów muzycznych w wersji oryginalnej i nie uprawnia LICENCJOBIORCY 
do dokonywania jakichkolwiek zmian utworu, artystycznego wykonania oraz fonogramu lub 
wideogramu, w szczególności sporządzania mixów, remixów, edycji bądź skrótów. 

 
6. LICENCJOBIORCA oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne prawa do oprogramowania 

wykorzystywanego w celu zwielokrotnienia utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i 
wideogramów na podstawie niniejszej umowy. 

 
§ 4 

 
1. Niniejsza umowa nie uprawnia LICENCJOBIORCY do wykorzystania utworów, artystycznych 

wykonań oraz fonogramów i wideogramów w sposób inny niż określony w § 3, w szczególności 



 

3 
 

nie obejmuje wynagrodzenia z tytułu odtwarzania utworów, artystycznych wykonań oraz 
fonogramów i wideogramów muzycznych. 

 
2. Niniejsza umowa nie uprawnia LICENCJOBIORCY do udostępniania w jakiejkolwiek formie 

sporządzonych na podstawie niniejszej umowy zwielokrotnień utworów, artystycznych wykonań 
oraz fonogramów i wideogramów muzycznych osobom trzecim. 

 
§ 5 

 
1. Z tytułu zwielokrotnienia utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów na 

podstawie niniejszej umowy LICENCJOBIORCA uiści wynagrodzenie za rok kalendarzowy od dnia  
……………………………. do dnia …………………………………, w wysokości: 
- 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych z tytułu zwielokrotnienia utworów na rzecz ZAIKS 
- 500 (słownie: pięćset)złotych z tytułu zwielokrotnienia artystycznych wykonań na rzecz STOART 
- 500 (słownie: pięćset) złotych z tytułu zwielokrotnienia fonogramów i wideogramów  
muzycznych na rzecz ZPAV. 
Powyższe kwoty nie obejmują podatku od towaru i usług VAT. 
 

2. Za niepełne okresy roczne wynagrodzenie naliczane jest wg wzoru (12-N)/12 stawki rocznej, przy 
czyn N oznacza zakończone miesiące danego roku kalendarzowego nieobjęte umową licencyjną. 
 

 
3. LICENCJOBIORCA przekaże łączną kwotę wynagrodzenia określonego w ust. 1 wraz z należnym 

podatkiem VAT, w wysokości (kwota) w drodze przelewu bankowego na rachunek 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX w terminie do dnia …………………. r. 

 
4. ZAIKS, STOART oraz ZPAV wystawią LICENCJOBIORCY stosowne dokumenty księgowe 

potwierdzające otrzymanie przez każdą z organizacji przypadającej jej części wynagrodzenia. 
 
5. Ponadto po dokonaniu wpłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 LICENCJOBIORCA otrzyma 

certyfikat potwierdzający uprawnienie do zwielokrotnienia nagrań na podstawie niniejszej 
umowy przez osobę wskazaną w§ 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 6 

 
1. LICENCJOBIORCA zobowiązany jest przekazywać informacje o zwielokrotnionych na podstawie 

niniejszej umowy utworach, artystycznych wykonaniach oraz fonogramach i wideogramach 
muzycznych. Powyższa informacja będzie przekazywana pocztą elektroniczną na adres 
dj_raport@zpav.pl kwartalnie w ciągu 15 dni po zakończeniu każdego kwartału. 

 
Informacja będzie zawierać: 
- tytuł utworu 
- imię i nazwisko autora tekstu i kompozytora 
- imię i nazwisko lub nazwę artysty wykonawcy 
- wskazanie producenta (firma fonograficzna) 

 
2. LICENCJOBIORCA obowiązany jest ponadto do przedstawienia na żądanie ZAIKS, STOART lub 

ZPAV oryginalnych egzemplarzy wykorzystanych utworów, artystycznych wykonań oraz 
fonogramów i wideogramów muzycznych. 
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§ 7 
 
ZAIKS, STOART i ZPAV są upoważnione w każdym czasie do kontroli prawidłowości rozliczeń 
dokonywanych przez LICENCJOBIORCĘ w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym w 
szczególności do zapoznania się z treścią stosownych dokumentów, mających znaczenie dla tych 
rozliczeń. 
 

§ 8 
 
Umowa zostaje zawarta na okres od …………….. do ………………... Okres obowiązywania umowy zostaje 
przedłużony o kolejny rok kalendarzowy w przypadku wniesienia przez LICENCJOBIORCĘ 
wynagrodzenia za kolejny rok kalendarzowy w terminie do dnia ……………………………. r. ZAiKS, STOART 
i ZPAV zastrzegają sobie, począwszy od wynagrodzenia za 2017 r., prawo waloryzacji wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy. Waloryzacja będzie dokonywana na kolejny okres z 
uwzględnieniem ogłaszanego przez Prezesa GUS rocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. Waloryzacja będzie dokonywana, o ile od ostatniego ustalenia wysokości 
wynagrodzenia ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną nie mniej niż 1%. Waloryzacja 
wynagrodzenia dokonywana będzie również w przypadku, gdy w każdym z kolejnych trzech lat 
wskaźnik, o którym mowa powyżej, będzie niższy niż 1%, zaś suma wskaźników za cały okres trzyletni 
przekroczy 2,5%. ZAiKS, STOART i ZPAV poinformują LICENCJOBIORCĘ o zmianie wysokości 
wynagrodzenia za kolejny okres w terminie do dnia 25.01.2017 r. Umowa ulega rozwiązaniu ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez LICENCJOBIORCĘ jej 
postanowień. Od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy zwielokrotnienia utworów, artystycznych 
wykonań oraz fonogramów i wideogramów muzycznych sporządzone przez LICENCJOBIORCĘ na jej 
podstawie nie mogą być wykorzystywane. 
 

§ 9 
 
Niniejsza umowa, jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzone, 
zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonywaniem (włączając w to ich 
kopie i odpisy, a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazanie, 
wykorzystanie, zbycie osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu, tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba że 
następuje na mocy przepisów prawa. 
 

§ 10 
 
Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

§ 11 
 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
 
Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd miejscowo właściwy dla 
siedziby LICENCJOBIORCY. 
 
 
 

 



 

5 
 

 
§ 13 

 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2016., poz. 
666 z późniejszymi  zmianami). 
 

§ 14 
 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
ZAIKS  STOART ZPAV  LICENCJOBIORCA 
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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
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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)
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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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NOSPR 414 229,26 zł      

Filharmonia Narodowa 156 285,45 zł      

Chór Kameralny SCHOLA CANTORIUM 14 986,57 zł        

MAZOWSZE 22 026,61 zł        

FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA 14 391,75 zł        

FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA 4 212,86 zł          

STOW. MUZYKÓW POLSKIEJ ORKIESTRY RADIOW 332 107,64 zł      

FILHARMONIA ŁÓDZKA 20 507,41 zł        

STOW.ART.MUZ.FILHARMONII POMORSKIEJ 5 128,33 zł          

NO PROBLEMO PUBLISHING 227 285,23 zł      

TOW. PRZYJACIÓŁ MUZ.IM.A. KRZANOWSKIEGO 20 923,77 zł        

CANTICA Fundacja Promocji Twórczości Amator 3 359,95 zł          

ORKIESTRA MUZYKI NOWEJ Bytom 2 391,57 zł          

Fundacja Muzyczna AMADEUS 83 057,42 zł        

DRAMMA PER MUSICA Stow.Miłoś.Sztuki Bar 500,45 zł             

Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im.A.Rubinsteina 15 119,79 zł        

Fundacja dla Kultury Muzycznej Wrocławia WRATISLAVIA 13 262,67 zł        

Olsztyńskie Towarzystwo Śpiewacze 12 250,15 zł        

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM 3 984,36 zł          

1 366 011,24 zł   

Załącznik nr 12
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