
STATUT 

STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW WYKONAWCÓW UTWORÓW 

MUZYCZNYCH I SŁOWNO-MUZYCZNYCH SAWP 
                                          
 

Rozdział I 

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI,  

SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów 

Muzycznych i Słowno-Muzycznych „SAWP”,  w dalszej części Statutu zwane SAWP. 

 

§ 2 

Terenem działalności SAWP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica zgodnie z 

prawem miejscowym, a siedzibą jego władz jest m.st. Warszawa. 

 

§ 3 

1. SAWP jest samorządnym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych, działającym na podstawie  ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów.  

2. SAWP posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

SAWP używa pieczęci ze wskazaniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia. 

 

§ 5 

SAWP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub 

podobnych celach działania. 

 

§ 6 

SAWP opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. SAWP może tworzyć i 

posiadać udziały w spółkach prawa handlowego oraz prowadzić działalność gospodarczą 

służącą realizacji celów statutowych w zakresie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.  

 
 

 

 

Rozdział II 

 

CELE, ŚRODKI I FORMY DZIAŁANIA 

 

§ 7 
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SAWP zrzesza na zasadzie dobrowolności artystów wykonawców utworów muzycznych i 

słowno-muzycznych, w szczególności wokalistów i muzyków instrumentalistów. 

 

 

§ 8 

Cele i zadania SAWP: 

 

1) ochrona oraz zbiorowe zarządzanie prawami do artystycznych wykonań swoich członków 

i ich następców prawnych, którzy powierzą SAWP swoje prawa w tym celu; 

 

2) ochrona oraz zbiorowe zarządzanie prawami do artystycznych wykonań artystów nie 

będących członkami stowarzyszenia i ich następców prawnych: 

a) którzy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zagranicznych powierzyli 

swoje prawa SAWP, 

b) których sprawy SAWP prowadzi bez zlecenia na zasadach negotiorum gestio; 

 

3) wykonywanie uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania wynikających z ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

 

4)  działania popierające rozwój życia muzycznego  w Polsce przez kształtowanie i 

kultywowanie wartości kultury i sztuki; 

 

5) promowanie i popieranie polskiej kultury; 

 

6) dbałość o interesy artystyczne, zawodowe i socjalne członków SAWP oraz ich 

reprezentowanie wobec władz państwowych i organizacji społecznych; 

 

7) propagowanie i umacnianie poszanowania prawa autorskiego i praw pokrewnych; 

 

8) występowanie z inicjatywą i współdziałanie z organami administracji państwowej i 

samorządowej w celu podniesienia standardów ochrony praw  własności intelektualnej, w 

szczególności praw do artystycznych wykonań; 

 

9) podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę interesów artystów wykonawców 

wobec podmiotów zajmujących się korzystaniem i rozpowszechnianiem artystycznych 

wykonań, a także w celu reprezentacji artystów wykonawców w sprawach związanych z 

ochroną w zakresie ich praw do artystycznych wykonań. 

 

§ 9 

§ 9 

SAWP realizuje swoje cele poprzez: 

 

1) Współdziałanie z organami administracji państwowej właściwymi do spraw kultury w 

szczególności w zakresie polityki kulturalnej państwa w dziedzinie muzyki. Działanie to 

będzie realizowane w szczególności poprzez czynny udział przy przygotowywaniu 

projektów aktów normatywnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz 

innych, dotyczących kultury muzycznej w Polsce, poprzez pogłębianie świadomości 

interesów i potrzeb artystów wykonawców wśród osób zasiadających w organach 

decyzyjnych w szczególności parlamentarzystów, członków rządu oraz współpraca z 
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organizacjami radiowymi i telewizyjnymi oraz innymi użytkownikami w celu 

zapewnienia tym użytkownikom jak najpełniejszego dostępu do repertuaru artystycznych 

wykonań oraz do osiągnięcia optymalnego poziomu wynagrodzeń należnych artystom 

wykonawcom z tytułu korzystania z ich artystycznych wykonań. Współpraca z innymi 

organizacjami społecznymi i politycznymi, a także z innymi organizacjami zbiorowego 

zarządzania w celu ustawicznego podnoszenia standardów ochrony praw i promocji 

interesów artystów wykonawców.   Podejmowanie na podstawie umów z innymi 

organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 

wykonywania na ich rzecz ochrony lub zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi lub podejmowanie na ich rzecz wykonywania uprawnień 

organizacji zbiorowego zarządzania zastrzeżonych w ustawie w zakresie, w którym jest to 

możliwe w świetle tej ustawy. 

 

2) Udzielanie władzom opinii i ekspertyz, jak również występowanie z własnymi wnioskami 

w sprawach dotyczących Artystów Wykonawców muzyki rozrywkowej. 

 

3) Współdziałanie z innymi instytucjami artystycznymi i związkami twórczymi w kraju  

i zagranicą, w sprawach dotyczących wykonań artystycznych. 

 

4) Organizowanie kongresów, sympozjów, konkursów, odczytów, dyskusji, koncertów itp. 

 

5) Współdziałanie z innymi instytucjami w wydawaniu publikacji z dziedziny muzyki 

rozrywkowej. 

 

6) Udział w akcjach wymiany w kraju i zagranicą. 

 

7) Współpracę z prasą, radiem i telewizją, filmem i fotografią w sprawach dotyczących 

artystów wykonawców muzyki rozrywkowej. 

 

8) Prowadzenie akcji samopomocy, kasy zapomogowo-pożyczkowej, pogrzebowej, itp. 

 

9) Przyznawanie nagród konkursowych, jubileuszowych i innych. 

 

 

Rozdział III 

 

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 10 

 

Członkowie SAWP dzielą się na: 

 

a) członków nadzwyczajnych; 

 

b) członków zwyczajnych; 

 

c) członków honorowych; 
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d) członków wspierających. 

 

§ 11 

Członkiem nadzwyczajnym SAWP może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 

cudzoziemiec lub bezpaństwowiec będący artystą wykonawcą, którego artystyczne wykonania 

podlegają ochronie prawnej i który powierzył swoje prawa SAWP.  

 

§ 12 

Członkom nadzwyczajnym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem 

czynnych i biernych praw wyborczych. 

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym SAWP staje się artysta wykonawca, który był członkiem SAWP 

przez okres 5 lat i w tym okresie uczestniczył w repartycji wynagrodzeń z tytułu 

wykorzystania jego artystycznych wykonań. 

2. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na dorobek twórczy, członkiem zwyczajnym 

może zostać artysta wykonawca, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 1. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd SAWP. 

§ 14 

Członkom zwyczajnym przysługują wszystkie prawa członka stowarzyszenia, a w 

szczególności: 

 

1) bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich władz SAWP; 

 

2) uczestniczenie w zebraniach i pracach SAWP zgodnie ze Statutem i obowiązującymi 

regulaminami; 

 

3) zwracanie się do SAWP o ochronę swych praw artystycznych; 

 

4) korzystanie z urządzeń, pomocy i opieki SAWP w ramach jego statutowej 

działalności; 

 

5) występowanie z wnioskami i postulatami do władz SAWP w sprawach objętych 

statutową działalnością SAWP.  

 

§ 15 

1. Godność członka honorowego SAWP nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek 

Zarządu za szczególnie wybitne zasługi dla SAWP lub dla rozwoju polskiej muzyki. 

2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z 

zastrzeżeniem ustaleń zawartych § 34 Statutu.  

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i innych 

świadczeń organizacyjnych. 

 

 

§ 16 

Do obowiązków członka SAWP należy: 
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1) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz SAWP oraz 

zasad etyki  i norm współżycia społecznego; 

 

2) branie czynnego udziału w realizowaniu celów statutowych oraz dbałość o dobre imię 

SAWP; 

 

3) uczestniczenie i aktywny udział we wszystkich zebraniach zwoływanych przez władze 

SAWP; 

 

4) regularne opłacanie składek członkowskich oraz innych świadczeń w wysokości 

uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 17 

Członkostwo w  SAWP ustaje wskutek: 

 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi SAWP; 

 

2) wykluczenia przez Sąd Koleżeński prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za 

działalność na szkodę SAWP lub za postępowanie niezgodne z zasadami etyki; 

 

3) śmierci  członka. 

 

§ 18 

Artysta wykonawca skreślony z listy członków SAWP, może być na własny wniosek, decyzją 

Zarządu SAWP, przywrócony w prawach członkowskich.   

 

§ 19 

1. Członkiem wspierającym SAWP może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na 

narodowość, miejsce zamieszkania lub siedzibę, która zadeklaruje pisemnie na rzecz 

SAWP pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu SAWP. 

2. Członek wspierający – osoba prawna, działa w SAWP za pośrednictwem swego 

przedstawiciela. 

3. Członek wspierający korzysta z następujących praw: 

 

a) może brać udział we wszystkich zjazdach członków SAWP z głosem doradczym; 

 

b) może uczestniczyć w zebraniach i pracach SAWP na mocy oddzielnych zaproszeń. 

 

4. Członkostwo wspierające wygasa na skutek: 

 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi SAWP; 

 

b) utraty osobowości prawnej w przypadku członkostwa osoby prawnej; 

c) skreślenia przez Zarząd SAWP w przypadku nie wywiązywania się przez członka 

wspierającego z przyjętych na siebie zobowiązań. 
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Rozdział IV 

 

CZŁONKOWIE WŁADZ SAWP 

 

§ 20 

Członek zwyczajny SAWP wybrany do władz Stowarzyszenia zobowiązany jest aktywnie 

uczestniczyć w pracach organu władzy do której został wybrany. Za udział w pracach we 

władzach SAWP służy mu prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów. 

 

§ 21 

Członkowie władz SAWP mogą być zawieszeni w czynnościach lub odwołani z pełnionych 

funkcji, gdy działają niezgodnie ze Statutem SAWP. 

 

§ 22 

Zawieszenie w prawach członka władz SAWP następuje na wniosek Komisji Rewizyjnej na 

podstawie uchwały Zarządu SAWP. 

Odwołanie z pełnionej funkcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 

członków na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Ponadto członek władz SAWP może 

być odwołany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków na wniosek grupy co 

najmniej 1/10 członków zwyczajnych SAWP. 

 

 § 23 

Mandat członka władz SAWP wygasa po upływie kadencji z chwilą ukonstytuowania się 

nowych władz SAWP. 

§24 

Mandat członka władz SAWP wygasa przed upływem kadencji w przypadku: 

 

1) rezygnacji z mandatu; 

 

2) wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia SAWP; 

 

3) odwołania określonego w  §§ 21 i 22; 

 

4) utraty praw obywatelskich; 

 

5) zgonu. 

 

§ 25 

W przypadku, gdy członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego zostanie 

zawieszony w prawach członka władz, odwołany z pełnionej funkcji lub jego mandat 

wygaśnie podczas trwania kadencji, skład tych władz uzupełniany jest z grona zastępców 

członków.  

 

§ 26 
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W przypadku, gdy w czasie trwania kadencji skład któregokolwiek z organów władz SAWP 

zdekompletuje się w zakresie przewyższającym liczbę wybranych zastępców członków 

danego organu, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia nowych 

wyborów. 

 

Rozdział V 

WŁADZE SAWP 

 

§ 27 

Władzami SAWP są: 

 

1) Walne Zgromadzenie; 

 

2) Zarząd SAWP; 

 

3) Komisja Rewizyjna; 

 

4) Sąd Koleżeński. 

 

§ 28 

Wybór władz SAWP odbywa się w głosowaniu tajnym spośród członków zwyczajnych 

obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz członków zwyczajnych nieobecnych, którzy w 

pisemnym oświadczeniu złożonym Walnemu Zgromadzeniu wyrazili zgodę na 

kandydowanie. 

 

§ 29 

Kadencja wszystkich władz SAWP trwa 4 lata.  

 

§ 30 

Jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz SAWP 

zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

 

§ 31 

1. Najwyższą władzą SAWP jest Walne Zgromadzenie członków SAWP. 

 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

3. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co  4 lata.  

Dokonuje ono wyboru władz SAWP na okres czteroletniej kadencji w trybie określonym 

niniejszym Statutem. 
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4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym terminie: 

 

a) przez Zarząd SAWP; 

 

b) na pisemne żądanie co najmniej 1/10 członków zwyczajnych SAWP; 

 

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej SAWP. 

 

5. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenie powinny być podane do 

wiadomości członków na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

 

6. Zarząd podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 

przypadkach określonych w pk. 4 b) i c), w terminie dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia 

wniosku, ustalając datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 

nieprzekraczającym sześciu tygodni od podjęcia uchwały o zwołaniu zgromadzenia. 

 

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem 

uchwał określonych w  § 32 pkt. 8 i 9 Statutu, w głosowaniu jawnym lub tajnym zależnie 

od postanowień statutu oraz od uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne gdy: 

 

a) w I terminie obecnych jest co najmniej połowa uprawnionych do głosowania; 

 

b) w II terminie – niezależnie od liczby obecnych. 

 

§ 32 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

 

1) dokonywanie co cztery lata na Zwyczajnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym: 

 

a) oceny działalności władz SAWP i na wniosek Komisji Rewizyjnej, rozstrzygnięcie o 

udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi; 

 

b) wyboru spośród członków zwyczajnych :  

- Przewodniczącego Zarządu; 

- sześciu członków Zarządu i dwóch zastępców członków Zarządu; 

 

c) wyboru członków Komisji Rewizyjnej i jednego zastępcy członka Komisji 

Rewizyjnej; 

 

d) wyboru członków Sądu Koleżeńskiego i dwóch zastępców członków Sądu 

Koleżeńskiego. 

 

2) uchwalanie Regulaminu Repartycji Wynagrodzeń za korzystanie z artystycznych 

wykonań; 

 

3) rozpatrywanie wszystkich spraw związanych ze statutową działalnością SAWP; 

 



 9 

 

4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 

Sądu Koleżeńskiego; 

 

5) podejmowanie decyzji w zakresie rozporządzania majątkiem SAWP z zastrzeżeniem 

ustaleń zawartych w § 43 Statutu; 

 

6) uchwalanie obowiązującej wysokości wpisowego i składek członkowskich; 

 

7)  nadawanie godności członka honorowego w trybie § 15 Statutu; 

 

8)  podejmowanie uchwał odnośnie zmian Statutu SAWP i upoważnienie Zarządu do 

ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany, przy czym dla 

ważności tych uchwał wymagane jest: 

 

a) w I terminie – 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania członków SAWP; 

 

b) w II terminie – 2/3 głosów niezależnie od liczby obecnych; 

 

9)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu SAWP, przy czym dla swej ważności uchwała ta 

wymaga: 

 

a) w I terminie 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków SAWP; 

 

b) w II terminie 3/4 głosów, niezależnie od liczby obecnych; 

 

10)  podejmowanie wszelkich innych uchwał na rzecz realizacji celów statutowych SAWP. 

 

§ 33 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie staje się  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem  w 

sytuacji, gdy w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków SAWP 

zgłoszony zostanie i uchwalony większością 2/3 głosów wniosek o votum nieufności dla 

Zarządu. 

 

§ 34 

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: 

 

1) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i nadzwyczajni z zastrzeżeniem § 12; 

 

2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz osoby zaproszone. 

 

 

ZARZĄD SAWP 

 

§ 35 

1. Zarząd SAWP kieruje całokształtem działalności SAWP w okresie między Walnymi 

Zgromadzeniami i  składa sprawozdanie ze swych prac Walnemu Zgromadzeniu; 
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2. Zarząd składa się z 7 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie, w 

tym przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 

dwóch członków. 

 

3. Do dyspozycji Zarządu pozostaje także dwóch zastępców członków Zarządu wybranych 

przez Walne Zgromadzenie, którzy wchodzą na wakujące miejsca w Zarządzie, wg 

kolejności wynikającej z uzyskanej na Walnym Zgromadzeniu liczby głosów. 

 

4. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu jego 

funkcję przejmuje jeden z zastępców przewodniczącego. 

 

5. Do zadań i kompetencji Zarządu należy: 

 

a) kierowanie działalnością SAWP zgodnie z uchwałami i wytycznymi Walnego 

Zgromadzenia i postanowieniami Statutu; 

 

b) reprezentowanie SAWP na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

 

c) opracowywanie okresowych planów działalności, uchwalanie budżetów i 

przyjmowanie bilansów; 

 

d) zarządzanie majątkiem i funduszami SAWP; 

 

e) powoływanie komisji i zespołów problemowych jako organów doradczych Zarządu; 

 

f) uchwalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących działalności 

wewnętrznej; 

 

g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków w trybie określonym w Statucie; 

 

h) zwoływanie Walnych Zgromadzeń SAWP i składanie sprawozdań ze swej 

działalności; 

 

i) podejmowanie uchwał w sprawach SAWP nie należących do właściwości innych 

władz Stowarzyszenia; 

 

j) podejmowanie uchwał o przyjęciu jako podstawy repartycji innych dokumentów 

sprawozdawczych, oddających zakres wykorzystania artystycznych wykonań w danym 

okresie inkaso-repartycyjnym, w przypadku braku takiej dokumentacji od 

użytkownika, zgodnie z Regulaminem Repartycji. 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 36 

1. Komisję Rewizyjną, składającą się z czterech członków i jednego zastępcy, wybiera Walne 

Zgromadzenie. 
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2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza. 

 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz organów 

SAWP, przy czym przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jego zastępca mogą uczestniczyć 

w posiedzeniach Zarządu, bez prawa do głosowania. 

 

4. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej lub niemożności pełnienia obowiązków  na 

wakujące miejsce wchodzi zastępca członka wybrany przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 37 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

 

a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności, a w szczególności 

gospodarki finansowej SAWP; 

 

b) kontrola opłacania składek członkowskich; 

 

c) składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i 

wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi; 

 

d) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawach działalności SAWP; 

 

e) uchwalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej; 

 

f) żądanie, w uzasadnionych okolicznościach, zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, w trybie § 31  pkt. 4) c) Statutu; 

 

 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu, za pośrednictwem Dyrektora Biura, do 

dokumentów Stowarzyszenia SAWP. 

 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej trzech członków Komisji. 

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI 

 

§ 38 

1. Sąd Koleżeński składa się z 4 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne 

Zgromadzenie. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący, dla rozpatrzenia poszczególnych spraw, 

wyznacza komplety orzekające w składzie trzyosobowym. 

 

2. W razie ustąpienia członka Sądu Koleżeńskiego lub niemożności pełnienia obowiązków 

wchodzą na wakujące miejsca, wg ilości uzyskanych głosów, zastępcy członków wybrani 

na Walnym Zgromadzeniu. 
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§ 39 

1. Do zakresu działań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw 

członków SAWP dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz 

SAWP, naruszania zasad współżycia społecznego, etyki zawodowej oraz sporów 

powstałych na tle działalności zawodowej 

 

2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

 

a) upomnienie; 

 

b) naganę; 

 

c) zawieszenie w prawach członkowskich; 

 

d) wykluczenie z SAWP. 

 

3. Sąd Koleżeński może orzec odczytanie orzeczenia na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 40 

 

1. Majątek SAWP stanowią: 

 

a) nieruchomości, 

b) ruchomości, 

c) fundusze, 

 

2. Na fundusze SAWP składają się: 

 

a) wpisowe i składki członkowskie, 

b) dotacje i subwencje, 

c) darowizny, zapisy itp., 

d) dochody z działalności statutowej. 

 

 

Rozdział VI 
 

BIURO STOWARZYSZENIA 

 

§ 41 

1. Dla należytej realizacji celów określonych w Rozdziale II § 8  Zarząd SAWP powołuje 

Biuro Stowarzyszenia, którym kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd. 

Dyrektor Biura zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, wykonuje uchwały Zarządu 

SAWP oraz działa w granicach udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa. 
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2. Dyrektor Biura uczestniczy w posiedzeniach Zarządu SAWP z głosem doradczym. 

 

3. Dyrektor Biura może uczestniczyć w posiedzeniach pozostałych Władz SAWP z głosem 

doradczym. 

 

4. Zarząd Stowarzyszenia uchwala regulamin pracy Biura Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VII 

 

MAJĄTEK SAWP 

 

§ 42 

3. Majątek SAWP stanowią: 

 

d) nieruchomości; 

 

e) ruchomości; 

 

f) fundusze pieniężne. 

 

4. Na fundusze SAWP składają się: 

 

e) wpisowe i składki członkowskie; 

 

f) dotacje i subwencje; 

 

g) darowizny, zapisy, spadki itp.; 

 

§ 43 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej SAWP ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi 

przepisami z uwzględnieniem szczególnego charakteru Stowarzyszenia. 

 

§ 44 

1. Do składania oświadczeń woli uprawnieni są: Przewodniczący Zarządu, albo jeden z 

Wiceprzewodniczących Zarządu  łącznie z innym członkiem Zarządu. 

 

2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników ustalając zakres ich umocowania. 

 

 

Rozdział VIII 

 

PRZEPISY KOŃCOWE – TRYB ROZWIĄZYWANIA SAWP 

 

 

§ 45 

1. Uchwałę o rozwiązaniu SAWP może podjąć wyłącznie Walne Zgromadzenie – zgodnie  

z ustaleniami § 32 pkt. 9. 
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2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu SAWP Walne 

Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku SAWP i powołuje komisję likwidacyjną. 

 

 

Tekst jednolity statutu uchwalony przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 

Stowarzyszenia SAWP w dniu 15 kwietnia 2015 roku.  

 

 







































































































































































































































































TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A)

z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań

na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ

Sposób korzystania

Kwota Za

do 100 miejsc 162,25 zł miesiąc

do 200 miejsc 324,48 zł miesiąc

do 500 miejsc 648,98 zł miesiąc

do 1000 miejsc 973,46 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 miejsc 46,36 zł miesiąc

do 100 miejsc 57,95 zł impreza

do 200 miejsc 115,89 zł impreza

do 500 miejsc 289,73 zł impreza

do 1000 miejsc 579,45 zł impreza

każde następne

rozpoczęte 100 miejsc 28,97 zł impreza

do 100 m
2

115,89 zł miesiąc

do 200 m
2

185,43 zł miesiąc

do 500 m
2

394,02 zł miesiąc

do 1000 m
2

741,69 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 m
2

34,77 zł miesiąc

Szafy grające, karaoke 17,37 zł urządzenie/m-c

do 50 miejsc 34,77 zł miesiąc

każde następne > 50 1,16 zł miesiąc

do 50 m
2

40,56 zł miesiąc

do 100 m
2

81,12 zł miesiąc

do 200 m
2

150,66 zł miesiąc

do 500 m
2

359,25 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 m
2

28,97 zł miesiąc

do 200 miejsc 28,97 zł dzień imprezy

do 500 miejsc 57,95 zł dzień imprezy

każde następne

rozpoczęte 500 miejsc 115,89 zł dzień imprezy

do 20 miejsc 2,89 zł grupę/zajęcia

do 50 miejsc 5,79 zł grupę/zajęcia

do 100 miejsc 11,59 zł grupę/zajęcia

każde następne

rozpoczęte 100 miejsc 17,37 zł grupę/zajęcia

do 100 uczestników 57,95 zł dzień imprezy

do 200 uczestników 86,91 zł dzień imprezy

do 500 uczestników 115,89 zł dzień imprezy

każde następne

rozpoczęte 500 uczestników 231,78 zł dzień imprezy

do 100 m
2

28,97 zł miesiąc

do 200 m
2

98,50 zł miesiąc

do 500 m
2

307,11 zł miesiąc

do 1000 m
2

654,77 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 m
2

23,18 zł miesiąc

do 20 m
2

11,59 zł miesiąc

do 50 m
2

28,97 zł miesiąc

do 100 m
2

57,95 zł miesiąc

do 200 m
2

104,30 zł miesiąc

do 500 m
2

220,19 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 500 m
2

57,95 zł miesiąc

STAWKA DLA OBIEKTÓW HOTELOWYCH  ORAZ OBIEKTÓW USŁUGOWYCH, HANDLOWYCH I REKREACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ W OBIEKTACH HOTELOWYCH

3. Korzystanie z 

artystycznych wykonań z 

fonogramów i wideogramów 

muzycznych stanowiące 

element towarzyszący 

podstawowej działalności 

użytkownika                            

(odtworzenia nie są 

niezbędnym elementem 

działalności użytkownika) 

Przykładowy rodzaj działalności Rozmiar działalności użytkownika

Stawka ryczałtowa obow. od 

01 stycznia 2014 r.

1. Korzystanie z 

artystycznych wykonań z 

fonogramów i wideogramów 

muzycznych stanowiące 

podstawę działalności 

użytkownika (odtworzenia sa 

niezbędnym, 

pierwszoplanowym 

elementem działalności 

użytkownika)

Dyskoteki

Bale, zabawy, dancingi, bankiety, 

wieczorki taneczne

Kluby (połączenie lokalu 

gastronomicznego i dyskoteki)

Inne urządzenia odtwarzające odpłatnie 

fonogramy i wideogramy muzyczne

2. Korzystanie z 

artystycznych wykonań z 

fonogramów i wideogramów 

muzycznych stanowiące 

integralny element 

działalności użytkownika 

(odtworzenia są elementem 

niezbednym, ale o 

charakterze drugoplanowym)

Puby, tawerny, pijalnie, drink bary itp.

Pokazy mody, widowiska, imprezy 

sportowe (np. gimnastyka artystyczna, 

jazda figurowa na lodzie)

Kursy tańca, aerobic, ośrodki taneczne

imprezy rekreacyjne i sportowe

Obiekty rekreacyjno-sportowe (baseny, 

kręgielnie, bilard, itp. )

Fitness kluby, siłownie
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TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A)

z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań

na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ

Sposób korzystania

Kwota Za

Przykładowy rodzaj działalności Rozmiar działalności użytkownika

Stawka ryczałtowa obow. od 

01 stycznia 2014 r.

1. Korzystanie z 

artystycznych wykonań z 

fonogramów i wideogramów 

muzycznych stanowiące 

podstawę działalności 

użytkownika (odtworzenia sa 

niezbędnym, 

pierwszoplanowym 

elementem działalności 

użytkownika)

Dyskoteki

do 50 m
2

28,97 zł miesiąc

do 100 m
2

57,95 zł miesiąc

do 200 m
2

127,48 zł miesiąc

do 500 m
2

231,78 zł miesiąc

do 1000 m
2

405,61 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 m
2

28,97 zł miesiąc

do 50 m
2

17,37 zł miesiąc

do 100 m
2

34,77 zł miesiąc

do 200 m
2

104,30 zł miesiąc

do 400 m
2

173,84 zł miesiąc

do 1000 m
2

347,66 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 m
2

11,59 zł miesiąc

za każde rozpoczęte 0,00 zł

100 m
2

11,59 zł miesiąc

do 20 m
2

11,59 zł miesiąc

do 50 m
2

28,97 zł miesiąc

do 100 m
2

57,95 zł miesiąc

do 200 m
2

127,48 zł miesiąc

do 500 m
2

336,07 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 500 m
2

173,84 zł miesiąc

do 25 pokoi 28,97 zł miesiąc

do 50 pokoi 57,95 zł miesiąc

do 100 pokoi 115,89 zł miesiąc

każdy następny 1 pokój 1,16 zł miesiąc

2,89 zł pokój/m-c

5,79 zł pokój/m-c

do 25 pokoi 17,37 zł miesiąc

do 50 pokoi 28,97 zł miesiąc

do 100 pokoi 57,95 zł miesiąc

każdy następny 1 pokój 0,58 zł miesiąc

W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszej Tabeli, będą stosowane stawki dla najbardziej zbliżonego rodzaju obiektu.

3. Korzystanie z 

artystycznych wykonań z 

fonogramów i wideogramów 

muzycznych stanowiące 

element towarzyszący 

podstawowej działalności 

użytkownika                            

(odtworzenia nie są 

niezbędnym elementem 

działalności użytkownika) 

Lokale gastronomiczne - pizzerie, 

restauracje, kawiarnie

Sklepy i inne obiekty handlowe

Ciągi komunikacyjne, parkingi

Zakłady usługowe (salony kosmetyczne, 

fryzjerskie, salony urody, solaria itp. )

Hotele, motele, pensjonaty, ośrodki 

wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, 

odnowy biologicznej, szkoleniowe 

(odtworzenia w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych)

Hotele, motele, pensjonaty, ośrodki 

wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, 

domy zdrojowe, ośrodki szkoleniowe, 

ośrodki odnowy biologicznej, zakłady 

lecznicze, SPA, sanatoria, uzdrowiska 

(odtworzenia w pokojach)

Fonogramy

Wideogramy

Zakłady lecznicze, sanatoria, 

uzdrowiska, domy zdrojowe 

(odtworzenia w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych)
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TABELE  STAWEK  

WYNAGRODZEŃ 
 

STOWARZYSZENIA  ARTYSTÓW  WYKONAWCÓW 

UTWORÓW MUZYCZNYCH  I  SŁOWNO-MUZYCZNYCH 

SAWP 

ZA  KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 

OBJĘTYCH ZBIOROWYM ZARZĄDZANIEM. 

 
ZBIOROWE ZARZĄDZANIE WYKONYWANE PRZEZ SAWP DOTYCZY 

ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ UTWORÓW MUZYCZNYCH I SŁOWNO – 

MUZYCZNYCH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POWIERZYLI SWOJE PRAWA SAWP 

ORAZ NIEREPREZENTOWANYCH, NA RZECZ KTÓRYCH SAWP DOKONUJE 

POBORU I PODZIAŁU WYNAGRODZEŃ NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTW 

OKRESLONYCH W UMOWACH ZAWARTYCH Z  UŻYTKOWNIKAMI. 

 

 

DZIAŁ I. 
NADANIA  I REEMISJA  ARTYSTYCZNYCH 

WYKONAŃ UTWORÓW  MUZYCZNYCH I SŁOWNO-

MUZYCZNYCH 
(Zwaloryzowane na 2015 r. Tabele Wynagrodzeń, zatwierdzone przez Komisję 

Prawa Autorskiego w dn. 18 lipca 2001 r.)  

 

 

 

Tabela 1.                     

Nadania telewizyjne  
Nadawca ogólnopolski* 45,94 PLN/min nadania lub 0,2 % od wpływów nadawcy 

 

Nadawca ponadregionalny** 

 

30,63 PLN/min nadania lub 0,2 % od wpływów nadawcy 

Nadawca regionalny*** 15,31 PLN/min nadania lub 0,2 % od wpływów nadawcy 

 

Nadawca lokalny **** 

 

7,66 PLN/min nadania lub 0,2 % od wpływów nadawcy 

Nadawca satelitarny 

 

22,97 PLN/min nadania lub 0,2 % od wpływów nadawcy 

Reemisja w sieci kablowej 

programów TV 

i radiowych 

0,23 PLN mieś. od każdego abonamentu lub 

0,35% od wpływów nadawcy 

0,10% od wpływów nadawcy 
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*          nadawca ogólnopolski       – liczba mieszkańców w obszarze nadań ponad   30 mln 

**        nadawca ponadregionalny – liczba mieszkańców w obszarze nadań ponad    15 mln 

***      nadawca regionalny           -  liczba mieszkańców w obszarze nadań ponad     5 mln 

****    nadawca lokalny                -  liczba mieszkańców w obszarze  nadań do          5 mln 

Podstawą zakwalifikowania kategorii nadawcy według liczby mieszkańców w obszarze jego 

nadań są dane określone w poszczególnych decyzjach KRRiTV. 

 

 

Tabela  2.    

Nadania radiowe 

Nadawca ogólnopolski*                                

 

7,59 PLN/min  nadania  lub 0,35 % od  

wpływów nadawcy  

Nadawcy ponadregionalni, regionalni i lokalni  

Liczba mieszkańców w obszarze nadań stacji         

 

 

PLN/min nadania 

 

                   15 - 30 mln       5,67      lub 0, 35 % od w.n.                             

                   10 - 15 mln                                                 3,83      lub 0, 35 % od w.n  

                     6 - 10 mln       2,44      lub 0, 35 % od w.n  

                   5,8 – 6 mln       2,14      lub 0, 35 % od w.n 

                   5,3 – 5,8 mln       2,03      lub 0, 35 % od w.n  

                    4 -   5, 3 mln       1,57      lub 0, 35 % od w.n  

                    3 -   4 mln       1,38      lub 0, 35 % od w.n  

                    2 -   3 mln       1,31      lub 0, 35 % od w.n  

                    1 -   2 mln       1,19      lub 0, 35 % od w.n  

                  0,7 -  1 mln       1,11      lub 0, 35 % od w.n  

                  0,3 -  0,7 mln       1,00      lub 0, 35 % od w.n  

                  0,2 -  0,3 mln       0,48      lub 0, 35 % od w.n  

                  0,1 – 0,2 mln       0,38      lub 0, 35 % od w.n. 

                  poniżej 100 tyś         0,31      lub 0, 35 % od w.n.  

  Nadawcy z umów ryczałtowych SAWP # 

 

 Ryczałt w/g umów, a od 01.01.2002 na 

zasadach ogólnych wg liczby mieszkańców w 

obszarze nadań danej stacji 

 

* nadawca ogólnopolski – liczba mieszkańców w obszarze nadań ponad 30 mln 

Podstawą zakwalifikowania kategorii nadawcy wed ług liczby mieszkańców w obszarze jego 

nadań są dane określone w poszczególnych decyzjach KRRiTV. 

 

# dotyczy nadawców, którzy posiadają zawarte z SAWP umowy licencyjne określające 

wynagrodzenie pod postacią ryczałtu. Umowy te wygasają 31.12.2001 roku. Nowe umowy 

lub aneksy przedłużające ważność umów dotychczasowych będą określały stawki 

wynagrodzeń na zasadach ogólnych tj. według liczby mieszkańców w obszarze nadań stacji. 

  














































































