obowiązywał inny stan prawny. Po zmianie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zezwolenie ZPAF nie zostało dostosowane do zmienionego stanu prawnego,
który swym zakresem nie obejmuje już dzierżawy, w związku z czym ZPAF nie ma
możliwości wykonywania zbiorowego zarządu na tym polu eksploatacji. Mając na względzie
konieczność zmiany zezwolenia w powyższym zakresie, ZPAF podejmie niezbędne kroki
celem jego dostosowania do obowiązującego stanu prawnego.
Zgodnie z posiadanym zezwoleniem Ministra Kultury ZPAF może wykonywać zbiorowe
zarządzanie prawami autorskimi do utworów fotograficznych i utworów plastycznych w
zakresie rzeźby na polach eksploatacji obejmujących:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką;
wprowadzenie do obrotu;
wystawienie;
najem;
dzierżawa;
wprowadzanie do pamięci komputera.

W roku sprawozdawczym ZPAF nie podejmował czynności zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi jedynie w odniesieniu do pola eksploatacji dzierżawa. W kolejnych latach ZPAF
zamierza wykonywać zbiorowe zarządzanie w dotychczasowym zakresie.
4) wzory umów zawieranych z korzystającymi na polach eksploatacji, na któ rych organizacja
zbiorowego zarządzania wykonywała zbiorowe zarządzanie w roku sprawozdawczym, a także
na których zamierza wykonywać zbiorowe zarządzanie w kolejnym roku sprawozdawczym(§
4 pkt 4 Rozporządzenia)

Wzory runów zawieranych z korzystającymi (licencyjnych) stanowią załączniki nr 3-8
niniejszego sprawozdania.
5) wskazanie liczby korzystających, z którymi organizacja zbiorowego zarządzania miała
zawarte umowy według stanu na koniec roku sprawozdawczego(§ 4 pkt 5 Rozporządzenia)

Na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba korzystających, z którymi ZPAF miał zawarte
umowy wynosiła 32 korzystających.
6) wskazanie liczby korzystających, z którymi organizacja zbiorowego zarządzania miała
zawarte umowy na poszczególnych polach eksploatacji według stanu na koniec roku
sprawozdawczego(§ 4 pkt 6 Rozporządzenia)

Na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba korzystających, z którymi ZPAF miał zawarte umowy na
poszczególnych polach eksploatacji wynosiła:
Pole eksploatacji wskazane w
zezwoleniu Ministra Kultury

a) zwielokrotnjenie
jakąkolwiek techniką
b) wprowadzenie do obrotu
c) wystawienie
d) najem
e) dzierżawa
t) wprowadzanie do oamjeci

Pole eksploatacji zdefiniowane w
umowie z użytkownikiem
(korzvstaiacvm)

a) wprowadzenie do pamięci
komputera
b) zwielokrotnienie techniką
drukarska (z określeniem nakładu)
c) wprowadzenie do obrotu
powyższych egzemplarzy

Liczba użytkowników
(korzystających) na danym polu
eksploatacji
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Załącznik nr 1

STATUT
ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
tekst jednolity

Niniejszy statut został zarejestrowany postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie,
VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod Sygn. Akt VII NS REJ ST. 776/96 z dnia 22.07.1996 r.
w wyniku dokonanych zmian przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów oraz pod Sygn. Akt
VII NS REJ ST. 1007/97 z dnia 2.10.1997 w wyniku referendum członków ZPAF.
Statut został zmieniony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w dniu 21 czerwca 2008 r.
W dniu 9 lutego 2009 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tekst jednolity Statutu ZPAF
został wpisany pod Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/030940/08/238
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STATUT
ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
(tekst jednolity)

PREAMBUŁA
Związek Polskich Artystów Fotografików (nazwa od 28.06.1952r.) zarejestrowany został 10.02.1947
roku jako Polski Związek Artystów Fotografów. Związek opiera się na tradycjach Fotoklubu
Polskiego istniejącego w latach 1929-1939 i jest spadkobiercą jego idei artystycznych.

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Związek Polskich Artystów Fotografików zwany dalej ZPAF jest dobrowolnym, samorządnym
stowarzyszeniem twórczo - zawodowym, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. nr 20 poz. 104 z 1989 r. z późn. zm.)
oraz niniejszego statutu. ZPAF jest kontynuacją zarejestrowanego w dniu 10.02.1947 r.
Polskiego Związku Artystów Fotografów.
§ 2.
ZPAF posiada osobowość prawną.
§ 3.
Nazwa Związek Polskich Artystów Fotografików oraz znak ZPAF są prawnie zastrzeżone.
§ 4.
1. Terenem działania ZPAF jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych
ZPAF może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
2. Siedzibą władz głównych ZPAF jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 5.
(skreślony)
§ 6.
ZPAF może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
o ile przynależność do nich pozostaje w zgodzie z celami i interesami ZPAF.
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ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7.
Celem działania ZPAF jest:
1.Wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej, obejmującej także nowe formy zapisu
i przekazu obrazu.
2. Współuczestnictwo w kształtowaniu polityki kulturalnej państwa.
3. Działanie na rzecz ochrony swobody wypowiedzi twórczej.
4. Kształtowanie zasad etyki zawodowej.
5. Ochrona dorobku polskiej fotografii, a także upowszechnianie jej w kraju i za granicą.
6. Inicjowanie systemowych rozwiązań prawnych zapewniających warunki do wykonywania
zawodu artysty fotografika w oparciu o status twórcy.
7. Działanie na rzecz rozwoju mecenatu artystycznego.
8. Zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych praw autorskich.
9. Popularyzacja i wspieranie działań służących rozwijaniu twórczej fotografii, promowanie
osiągnięć oraz badań naukowych i technicznych w jej zakresie.
§ 8.
Powyższe cele i zadania ZPAF realizuje poprzez:
1. Inspirowanie i wspieranie działalności wszystkich jednostek organizacyjnych
2. Współpracę i wzajemną pomoc członków ZPAF.
3. Promocję twórczości fotograficznej, a w szczególności:
- prowadzenie galerii
- inicjowanie publikacji i wydawnictw
- organizowanie wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów, sympozjów
i innych imprez kulturalnych
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym szkoleń i kursów.
5. Zapewnienie pomocy prawnej i doradczej członkom ZPAF związanej z ich twórczością,
wykonywaniem zawodu i sprawami bytowymi.
6. Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej i socjalnej dla członków ZPAF.
7. Zawieranie umów dotyczących ochrony i realizacji praw autorskich.
8. Działania na rzecz pozyskiwania sponsorów i mecenasów.
9. Dostarczanie członkom informacji o działaniu ZPAF, wydarzeniach artystycznych oraz
dotyczących wykonywania zawodu artysty fotografika.
10. (skreślony)
11. Wysuwanie kandydatur do odznaczeń i nagród.
12. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami kultury oraz innymi
stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami społecznymi w zakresie objętym celami
statutowymi ZPAF.
13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie zawodowym i kulturotwórczym.
14. (skreślony)
15. Prowadzenie specjalistycznej biblioteki i tworzenie archiwum ZPAF.
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§ 81.
1. ZPAF może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych ZPAF
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Działalność gospodarcza może być realizowania przez zainteresowane Okręgi ZPAF
lub powoływane w tym celu jednostki (zakłady) gospodarcze, o których mowa w § 19 ust.3
Statutu, w granicach określonych w ust.3 niniejszego paragrafu, po uprzednim zawiadomieniu
ZG ZPAF na piśmie.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej ZPAF zgodnie z PKD 2007 jest:
1) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
2) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
3) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
4) Działalność muzeów (91.02.Z)
5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (72.20.Z)
6) Działalność bibliotek (91.01.A)
7) Działalność archiwów (91.01.B)
8) Działalność fotograficzna (74.20.Z)
9) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
10) Wydawanie książek (58.11.Z)
11) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
12) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
13) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
14) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
15) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (47.99.Z)
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9.
Członkowie ZPAF dzielą się na rzeczywistych, honorowych i wspierających.
§ 10.
1. Członkiem rzeczywistym ZPAF może zostać osoba pełnoletnia obywatelstwa lub pochodzenia
polskiego zamieszkała w Polsce lub zagranicą, lub cudzoziemiec zamieszkały na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej pracujący twórczo w dziedzinie fotografii i uznający statut ZPAF,
który ponadto:
a) wykazuje się udokumentowanym dorobkiem twórczym w zakresie fotografii
lub sztuk pokrewnych,
b) posiada rekomendację dwóch członków rzeczywistych ZPAF,
c) (skreślony)
2. O przyjęciu w poczet członków ZPAF decyduje Rada Artystyczna w formie uchwały.
Szczegółowy tryb przyjmowania członków określa regulamin opracowany przez Radę Artystyczną
i zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.
4

§11.
Prawa członka rzeczywistego:
1. Używanie tytułu artysty fotografika - członka ZPAF.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz ZPAF.
3. Korzystanie z mienia, opieki i świadczeń ZPAF.
4. Zrzeszanie się w ramach ZPAF w sekcje, kluby, koła itp.
5. Wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania ZPAF.
6. Korzystanie z poparcia ZPAF i pomocy w swojej działalności.
7. Korzystanie z poradnictwa i obsługi prawnej, które ZPAF stawia do dyspozycji członków.
8. Dostęp do pełnej informacji o działaniach wszystkich władz ZPAF.
9. Noszenie odznaki ZPAF i posiadanie legitymacji ZPAF.
§ 12.
Obowiązki członka rzeczywistego:
1. Udział w realizacji celów ZPAF.
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz ZPAF.
3. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, norm prawnych i kultury współżycia koleżeńskiego.
4. Regularne opłacanie składek członkowskich według zarządzeń władz ZPAF.
5. Sumienne wypełnianie obowiązków wynikających z pełnionych w ZPAF funkcji.
§ 13.
1. Członkiem honorowym może zostać członek rzeczywisty ZPAF w uznaniu dla jego dorobku
twórczego i zasług dla ZPAF. W takim przypadku uzyskanie tytułu członka honorowego
nie pozbawia uprawnień i nie zwalnia z obowiązków członka rzeczywistego.
2. Godność członka honorowego można również nadać osobie szczególnie zasłużonej dla ZPAF
nie będącej członkiem rzeczywistym. W takim przypadku członek honorowy może korzystać
z uprawnień członka rzeczywistego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy ma prawo do noszenia złotej odznaki ZPAF oraz jest zwolniony z obowiązku
opłacania składek członkowskich.
4. Członkiem honorowym może zostać również cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania.
5. Godność członka honorowego ZPAF nadaje Walny Zjazd Delegatów ZPAF na pisemny wniosek
Zarządu Głównego ZPAF.
6. Pozbawienie godności członka honorowego ZPAF może nastąpić na podstawie uchwały WZD
na pisemny wniosek ZG, w wyniku prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego
lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej. Decyzja WZD w tej sprawie jest ostateczna.
§ 14.
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wspierająca ZPAF materialnie
lub intelektualnie. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje w formie uchwały
Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu na pisemny wniosek zainteresowanego.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
3. Formę i rodzaj wspierania ZPAF członkowie wspierający ustalają z właściwym Zarządem.
4. Członkowie wspierający mogą jako zaproszeni goście uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach statutowych władz ZPAF.
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5. Członek wspierający nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego, jest natomiast
uprawniony do zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem wszystkich władz ZPAF.
6. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
na rzecz ZPAF świadczeń oraz przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów ZPAF.
§ 15.
Przynależność do ZPAF ustaje na skutek:
1. Rezygnacji pisemnej złożonej do Zarządu Głównego ZPAF z powiadomieniem właściwego
Zarządu Okręgu ZPAF,
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny wskutek zalegania z opłatą składek
członkowskich przez okres 12 miesięcy, na wniosek Zarządu Okręgu i po uprzednim
pisemnym upomnieniu,
3. Wykluczenia przez Zarząd Główny na podstawie:
a) prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego ZPAF,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej,
4. Śmierci członka.
§ 16.
Zarząd Okręgu zawiesza w prawach członka (po uprzednim pisemnym upomnieniu),
który zalega ze składkami powyżej 6 miesięcy.
Zarząd Okręgu uchyla zawieszenie po uregulowaniu zaległych i bieżących składek przez członka.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRZEPISY OGÓLNE
§ 17.
Władzami naczelnymi ZPAF są:
1. Walny Zjazd Delegatów ZPAF ( WZD )
2. Zarząd Główny ZPAF ( ZG )
3. Rada Artystyczna ( RA )
4. Główna Komisja Rewizyjna ( GKR )
5. Główny Sąd Koleżeński ( GSK )
Władzami okręgowymi ZPAF są :
1. Walne Zebranie Członków Okręgu ( WZO )
2. Zarząd Okręgu ZPAF ( ZO )
3. Komisja Rewizyjna Okręgu ( KRO )
oraz, jeśli Walne Zebranie Członków Okręgu uzna to za niezbędne lub celowe
4. Sąd Koleżeński Okręgu ( SKO )
§ 18.
1. ZPAF tworzy w miarę potrzeby terenowe jednostki organizacyjne:
a) Okręgi,
b) Oddziały - w ramach organizacyjnych Okręgów.
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2. Warunki powstania i rozwiązania Okręgów i Oddziałów określają postanowienia
Rozdziału X Statutu.
3. Okręgi mogą posiadać osobowość prawną. Zarządy Okręgów nie posiadających osobowości
prawnej działają na swoim terenie z upoważnienia Zarządu Głównego na zasadach określonych
regulaminem Zarządu Głównego.
§ 19.
Zależnie od potrzeb ZPAF tworzy wewnętrzne jednostki organizacyjne:
1. komisje problemowe,
2. sekcje, kluby, koła, grupy twórcze,
3. jednostki (zakłady) gospodarcze tworzone przez ZG lub ZO i działające na podstawie
swych regulaminów organizacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy Zarząd.
§ 20.
1. Do prowadzenia spraw związanych z obsługą działalności statutowej właściwe Zarządy mogą
tworzyć podlegające im biura.
2. Tworzy się Biuro Zarządzania i Ochrony Praw Autorskich podległe ZG, którego zadaniem jest
zarządzanie i ochrona praw autorskich na zasadach i w formach określonych w Rozdziale XIII1.
§ 21.
1. Kadencja wszystkich władz ZPAF trwa 3 lata. Członkowie tych władz powoływani są na wspólną
kadencję. Mandaty członków władz powołanych przed upływem danej kadencji wygasają
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tych władz.
2. Władze ZPAF konstytuują się nie później niż 15 dni po ich wyborze.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, posiedzenia władz ZPAF zwołuje i obradom przewodniczy
ich prezes lub wiceprezes, przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
4. W razie zmniejszenia się składu osobowego którejkolwiek z władz ZPAF z wyłączeniem
Prezydium ZG, władze te mogą uzupełnić swój skład spośród osób, które uzyskały kolejno
największą liczbę głosów w wyborach do danej władzy. W przypadku braku takich osób
lub zmniejszenia się stanu osobowego poniżej statutowego minimum, władze mogą dokooptować
brakujące osoby. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danej
władzy pochodzących z wyborów.
5. Członkowie Zarządów i Komisji Rewizyjnych ZPAF nie mogą być jednocześnie uczestnikami
podmiotów gospodarczych, będących stroną umów z ZPAF, skutkujących zobowiązaniami
finansowymi po stronie ZPAF. W szczególnych przypadkach, pod warunkiem zachowania zasad
rynkowych i wolnej konkurencji, zgody na zawarcie umów z takimi podmiotami może udzielić
ZG lub ZO ZPAF.
6. O ile Statut nie stanowi inaczej, członek ZPAF nie może pełnić równocześnie więcej niż dwóch
funkcji we władzach ZPAF.
7. Nieuzyskanie absolutorium przez któregokolwiek z członków władz ZPAF wyklucza
kandydowanie do pełnienia jakiejkolwiek funkcji we władzach ZPAF w następnej kadencji.
§ 22.
1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
a) skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze ZPAF,
b) zrzeczenia się na piśmie mandatu,
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c) odwołania z pełnionej funkcji,
d) jego śmierci.
2. Członkowie władz ZPAF mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przypadku jeżeli:
a) bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech kolejnych posiedzeniach danego
organu władzy,
b) bez ważnych przyczyn co najmniej przez 6 miesięcy nie biorą udziału w powierzonych
im pracach danego organu władzy,
c) pozostali członkowie danej władzy złożą w tej sprawie wniosek do podmiotu,
który ich powołał,
d) Sąd Koleżeński Okręgu lub Główny Sąd Koleżeński podejmie decyzję w tym przedmiocie.
3. Decyzję o odwołaniu członka władz z pełnionych funkcji podejmuje podmiot, który go powołał.
§ 23.
1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz ZPAF zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz.
Uchwały WZD i WZO zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie, ogłoszonym 30 min. po upływie pierwszego terminu
- przy obecności co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania.
1
1. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa (w przypadku głosowania w ZG lub ZO)
lub przewodniczącego (w przypadku głosowania w Radzie Artystycznej, Sądzie Koleżeńskim
lub Komisjach Rewizyjnych).
2
1. Głosowania są jawne, chyba że 1/4 uprawnionych do głosowania zażąda tajnego glosowania.
Przy wyborach do władz zarządza się głosowanie tajne i bezpośrednie.
2. Zebrania wszystkich władz ZPAF są protokołowane, ze szczególnym uwzględnieniem treści
podjętych uchwał i wyników głosowań w sprawie tych uchwał. Uchwały wszystkich władz ZPAF
oraz orzeczenia Sądów Koleżeńskich wraz z ich uzasadnieniem są jawne.
3. Wnioski i postulaty członków i jednostek organizacyjnych ZPAF kierowane do władz ZPAF
są rejestrowane, a odpowiedzi winny być udzielane w terminie do 1 miesiąca.

ROZDZIAŁ V
WALNY ZJAZD DELEGATÓW ZPAF
§ 24.
1. Walny Zjazd Delegatów ZPAF jest najwyższą władzą ZPAF i może być zwyczajny lub
nadzwyczajny. Zwoływany jest:
a) z inicjatywy własnej Zarządu Głównego,
b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
1
1. W przypadkach określonych w ust.1 lit. b i c Walny Zjazd Delegatów winien być zwołany
w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania lub wniosku.
2. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów, sprawozdawczo-wyborczy odbywa się co 3 lata
w pierwszym półroczu.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów (NZD) ZPAF może odbyć się w każdym czasie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których został zwołany.
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§ 25.
W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym - delegaci wybrani przez WZO w proporcji 1 delegat na 5 członków
Okręgu.
2. Z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz głównych (o ile nie są delegatami),
członkowie Związku oraz goście i inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
3. Mandat delegata trwa 3 lata i wygasa z chwilą wyboru delegatów na następny
zwyczajny WZD.
§ 26.
1. O miejscu i terminie oraz proponowanym porządku obrad WZD Zarząd Główny zawiadamia
Zarządy Okręgów z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zarządy Okręgów niezwłocznie
powiadamiają o tym swoich delegatów.
2. WZD obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i zgodnie z przyjętym
porządkiem obrad.
3. Propozycje zmian porządku obrad mogą być zgłaszane Zarządowi Głównemu nie później niż
na 7 dni przed rozpoczęciem Zjazdu. Uzupełniony porządek obrad ZG przedstawia WZD
pod głosowanie.
§ 27.
Każdy członek ZPAF może zgłosić wnioski na piśmie do WZD za pośrednictwem ZO, ZG,
delegata na Zjazd, a w czasie jego trwania przez Prezydium WZD.
§ 28.
1. Zmiana statutu oraz pozbawienie godności honorowego członka ZPAF wymaga uchwały WZD
podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania delegatów.
2. W przypadku złożenia przez ZPAF w sądzie rejestrowym zmienionego statutu, w wyniku czego
sąd wezwie ZPAF do ustosunkowania się do uwag organu nadzoru do uchwalonych zmian statutu
pod rygorem odmowy wpisu tych zmian do rejestru, Zarząd Główny ZPAF jest uprawniony
do podjęcia uchwały o zmianie statutu wyłącznie w granicach określonych postanowieniem
sądu rejestrowego oraz do przyjęcia tekstu jednolitego tak zmienionego statutu.
§ 29.
Do kompetencji WZD należy:
1. Ustalanie głównych kierunków działania ZPAF na okres nowej kadencji.
2. Rozpatrywanie sprawozdań ZG, RA, GKR i GSK.
3. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjazd przez władze ZPAF i poszczególnych
członków ZPAF.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępujących
naczelnych władz ZPAF.
5. Uchwalanie zmian w statucie ZPAF oraz uchwalanie bądź zmiana regulaminów: ZG, RA,
GKR, GSK oraz ordynacji wyborczej władz ZPAF.
6. Nadawanie godności członka honorowego ZPAF na pisemny wniosek Zarządu Głównego
oraz pozbawianie godności członka honorowego ZPAF
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7. (skreślony)
8. Wybór władz naczelnych ZPAF, w odrębnych głosowaniach:
a) Prezesa ZG ZPAF,
b) 3 do 5 członków ZG nie będących Prezesami Okręgów,
c) 8 członków Rady Artystycznej,
d) 3 do 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
e) 5 do 7 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.
9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Zjazdu ZPAF
zgłoszonych do porządku obrad.
10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu ZPAF i przeznaczeniu jego majątku.
§ 30.
(skreślony)

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD GŁÓWNY I PREZYDIUM ZG
§ 31.
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą ZPAF pomiędzy zwyczajnymi Walnymi Zjazdami
Delegatów.
Zarząd Główny działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez WZD.
2. Zarząd Główny składa się co najmniej z 10 członków i tworzą go:
a) prezes ZG ZPAF - wybrany przez Walny Zjazd Delegatów,
b) członkowie Prezydium ZG wyłonieni wg § 33 ust.2 Statutu,
c) prezesi Okręgów - wybrani przez Walne Zebrania Okręgów.
3. Zebrania ZG odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. Zebrania ZG
zwołuje Prezes ZG na wniosek Prezydium ZG lub na wniosek co najmniej połowy Prezesów
Okręgów.
4. W zebraniach ZG mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
a) członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,
b) przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca,
c) (skreślony)
d) inne osoby zaproszone przez Prezesa ZG lub na wniosek ZG.
§ 32.
Do kompetencji ZG należy:
1. Realizowanie zadań statutowych zgodnie z programem uchwalonym
przez Walny Zjazd Delegatów.
2. Uchwalanie budżetu ZPAF i wysokości składek Okręgów na rzecz ZG.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach majątku ZPAF i lokali pozostających
w dyspozycji ZPAF.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji
Okręgów wraz z określeniem ich zasięgu terytorialnego.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach działalności gospodarczej.
6. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych statutem dla innych władz ZPAF.
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7. Uchylanie uchwał WZO, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa
lub postanowieniami statutu.
8. (skreślony)
9. Podejmowanie uchwał o zwoływaniu WZD.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie zawierania umów o współpracy z innymi
organizacjami i osobami prawnymi.
11. Podejmowanie uchwał o przynależności do organizacji międzynarodowych.
12. Wybór Prezesa ZG spośród członków ZG ZPAF - w przypadku wygaśnięcia jego mandatu
w trakcie kadencji niezależnie od przyczyny; tak wybrany Prezes ZG pełni swą funkcję
do końca tej kadencji.
13. Dokonywanie uzupełniającego wyboru członków Prezydium ZG w przypadku
zmniejszenia się jego składu osobowego; postanowienia § 21 ust. 4 stosuje się
odpowiednio.
14. Składanie GKR i WZD sprawozdania z działalności ZPAF.
15. Uchwalenie regulaminu Biura Zarządzania Ochrony Praw Autorskich
oraz szczegółowych zasad zarządzania i ochrony praw autorskich.
§ 33.
1. Prezydium ZG jest organem wykonawczym ZG.
2. Prezydium ZG liczy 5 do 8 członków. W jego skład wchodzi:
a) Prezes ZG ZPAF - wybrany przez WZD,
b) Wiceprezes - Przewodniczący Rady Artystycznej,
c) Wiceprezes - Prezes Okręgu Warszawskiego,
d) Członkowie ZG w liczbie 3 do 5 wybrani przez WZD.
3. Na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium ZG wybiera spośród swoich członków Sekretarza
i Skarbnika. W przypadku gdy Prezesem ZG zostanie wybrana osoba pełniąca funkcję Prezesa
Okręgu Warszawskiego, Prezydium ZG wybiera w to miejsce ze swego grona również drugiego
Wiceprezesa.
4. Jeżeli w czasie trwania kadencji nastąpi zmiana Prezesa Okręgu Warszawskiego, to nowo wybrany
Prezes tego Okręgu, o ile nie pełni w tym czasie funkcji Prezesa ZG, automatycznie wymienia
w Prezydium ZG swego poprzednika.
5. Prezydium ZG ZPAF działa według regulaminu uchwalonego przez ZG ZPAF.
Zebrania Prezydium ZG ZPAF odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 34.
(skreślony)
§ 35.
Do kompetencji Prezydium ZG należy:
1. Reprezentowanie ZPAF.
2. Kierowanie bieżącą działalnością ZPAF, zarządzanie jego majątkiem i funduszami,
zgodnie z uchwałami WZD i ZG.
3. Opracowywanie projektów planów działalności, preliminarzy budżetowych,
sprawozdań i bilansów.
4. (skreślony)
5. Prowadzenie rejestru członków i jednostek organizacyjnych ZPAF.
6. (skreślony)
7. Zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw ZPAF.
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8. Prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym zarządzaniem oraz ochroną praw autorskich.
9. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników do realizacji określonych zadań ZPAF.
10. Informowanie ZG o swojej działalności.
11. Merytoryczne przygotowanie zebrań ZG i projektów uchwał, które mają być rozpatrywane.
12. Składanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządowi Głównemu, GKR i WZD.
§ 36.
(skreślony)

ROZDZIAŁ VII
RADA ARTYSTYCZNA ZPAF
§ 37.
1. Rada Artystyczna składa się z 8 członków wybranych przez WZD.
2. Rada Artystyczna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
§ 38.
1. Posiedzenia Rady Artystycznej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy
w roku, a dla ważności jej uchwał konieczna jest obecność co najmniej 5 członków,
w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Artystyczna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez WZD.
§ 39.
Do kompetencji RA należy:
1. Opieka nad działalnością artystyczną Związku.
2. Promowanie osiągnięć członków ZPAF.
3. Kreowanie, rekomendowanie i opiniowanie działalności wystawienniczej
i wydawniczej ZPAF.
4. Współpraca z Okręgami w zakresie spraw artystycznych i dotyczących
przyjmowania członków.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowanie nowych członków ZPAF.
6. (skreślony)
7. Opracowanie regulaminu przyjmowania członków do ZPAF.
8. Informowanie ZG o swojej działalności.
9. Składanie sprawozdań z działalności RA na WZD.
10. Opiniowanie i rekomendowanie do objęcia patronatem ZPAF konkursów,
wystaw, wydawnictw, festiwali i wydarzeń o wysokich walorach artystycznych.
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ROZDZIAŁ VIII
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 40.
1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli wewnętrznej ZPAF.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez WZD.
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach ZPAF.
5. Szczegółowy zakres i tryb działania GKR określa regulamin przyjęty przez WZD.
§ 41.
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola wykonania uchwał WZD.
2. Kontrola całokształtu finansowo-gospodarczej działalności ZPAF nie rzadziej
niż raz na 6 miesięcy.
3. Występowanie do ZG z uwagami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli,
wyznaczanie terminów usuwania stwierdzonych nieprawidłowości oraz informowanie
ZG o innych sprawach będących przedmiotem prac GKR.
4. Składanie sprawozdań ze swej działalności WZD oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia
absolutorium członkom ustępującego Zarządu.
5. Uchwalanie wytycznych do regulaminów komisji rewizyjnych Okręgów.
6. Wnioskowanie do ZG o zwołanie WZD.
7. Ocena zgodności ze statutem uchwał władz ZPAF oraz wewnętrznych regulaminów.
§ 42.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach wszystkich władz ZPAF z wyłączeniem Sądów Koleżeńskich.

ROZDZIAŁ IX
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 43.
1. Główny Sąd Koleżeński jest niezawisłą władzą ZPAF. Składa się z 5 do 7 członków wybranych
przez WZD, którzy nie mogą pełnić funkcji w innych władzach ZPAF.
2. Główny Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
3. Główny Sąd Koleżeński orzeka w systemie dwuinstancyjnym.
4. (skreślony)
5. Tryb działania GSK określa regulamin uchwalony przez WZD.
6. GSK podejmuje decyzje w formie orzeczeń z uzasadnieniem.
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§ 44.
1. Sprawę do Głównego Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy członek lub organ władzy ZPAF.
2. Wniesiona sprawa winna być rozpatrzona najdalej w ciągu trzech miesięcy.
3. Członek ZPAF nie może zostać ukarany po upływie 3 lat od dnia ujawnienia jego
nagannego czynu.
4. GSK decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygnięcia w składzie 3-osobowym. W przypadku
nieprzyjęcia sprawy informuje o przyczynie. Od decyzji GSK w takim przypadku służy
uprawnionemu odwołanie do pełnego składu GSK, złożone w terminie 30 dni od otrzymania
decyzji o nieprzyjęciu sprawy do rozpatrzenia; odwołanie złożone po terminie jest bezskuteczne.
§ 45.
1. Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
a) orzekanie w sprawach przeciwko członkom ZPAF naruszającym postanowienia statutu
i zasady etyki zawodowej,
b) orzekanie w sprawach dotyczących członków władz naczelnych oraz w sprawach
kompetencji tych władz,
c) rozstrzyganie sporów między członkami ZPAF,
d) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń SKO,
e) sprawowanie ogólnego nadzoru nad SKO,
f) uchwalanie wytycznych do regulaminów SKO,
g) składanie sprawozdań WZD ZPAF oraz przedstawianie swoich orzeczeń ZG ZPAF.
2. GSK, jako pierwsza instancja w sprawach określonych w ust. 1 a-c, orzeka w składzie
trzyosobowym, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Od orzeczeń tych,
a także od orzeczenia o wykluczeniu z ZPAF, służy odwołanie do GSK orzekającego
w składzie pełnym; do odwołania stosuje się postanowienie § 44 ust. 4 zdanie ostatnie.
3. GSK rozpatruje odwołania od orzeczeń SKO w składzie co najmniej trzyosobowym,
w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
4. Orzeczenia GSK wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.
§ 46.
1. Główny Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zakazu pełnienia funkcji w organach ZPAF na okres do końca kadencji,
d) zawieszenia w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 3 lat,
e) wykluczenia ze ZPAF bezpowrotnie lub z określeniem terminu możliwości ubiegania
się o ponowne przyjęcie do ZPAF po upływie okresu 1-3 lat,
f) pozbawienia honorowego członkostwa ZPAF.
7. Główny Sąd Koleżeński może orzekać karę dodatkową podania orzeczenia do publicznej
wiadomości na forum związkowym, a także wezwać winnego do naprawienia wyrządzonej
szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osoby pokrzywdzonej.
8. (skreślony)
9. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności, mających istotne znaczenie w orzeczonej
lub nieprzyjętej sprawie, Główny Sąd Koleżeński ma obowiązek ponownego rozpatrzenia
sprawy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ujawnienia się tych okoliczności.
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ROZDZIAŁ X
OKRĘGI ZPAF
§ 47.
1. Okręgi są podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi ZPAF.
2. Zarząd Główny może w drodze uchwały powołać, połączyć, podzielić lub rozwiązać
Okręg ZPAF:
a) do powołania Okręgu wymagany jest pisemny wniosek do ZG co najmniej 20 członków ZPAF,
działających na danym terenie,
b) w sprawie podzielenia lub połączenia Okręgów wymagany jest pisemny wniosek do ZG
co najmniej 2/3 członków tych Okręgów,
c) rozwiązanie Okręgu następuje na podstawie uchwały ZG w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Okręg, albo
2) zmniejszenia stanu liczebnego Okręgu poniżej 20 osób przez okres dłuższy niż jeden rok;
w takim przypadku członkowie rozwiązanego Okręgu mogą złożyć wniosek o połączenie się
z innym Okręgiem lub przekształcić Okręg w Oddział, zawiadamiając o tym ZG na piśmie.
3. Terytorialny zakres działania Okręgów ZPAF oraz siedzibę określa Zarząd Główny.
§ 48.
1. Najwyższą władzą Okręgu jest Walne Zebranie Członków Okręgu (WZO), które może być
zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne. Zebrania te zwołuje Zarząd Okręgu
z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Okręgu lub na wniosek co najmniej 1/3
liczby członków Okręgu. Postanowienie § 24 ust. 11 Statutu stosuje się odpowiednio.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Okręgu odbywa się nie później niż 30 dni przed WZD
i połączone jest z wyborem delegatów.
3. W szczególnie ważnych przypadkach może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków Okręgu (NWZO). Zebranie takie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
4. (skreślony)
5. Członkowie Okręgu winni być zawiadomieni o Walnym Zebraniu Członków Okręgu
co najmniej 15 dni przed jego terminem.
§ 49.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Okręgu należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Zarządu Okręgu oraz wniosków
i postulatów pod adresem głównych władz ZPAF.
2. Rozpatrywanie sprawozdań władz Okręgu i podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium członkom ustępujących władz Okręgu.
3. Wybór Prezesa i członków Zarządu Okręgu oraz członków Komisji Rewizyjnej Okręgu.
4. Decydowanie o celowości powołania SKO, komisji problemowych oraz określenie
liczby ich członków i dokonanie ich wyboru.
5. Wybór delegatów na WZD ZPAF w liczbie ustalonej w §25 pkt. 1 statutu.
6. Rozpatrywanie wniosków członków Okręgu i podejmowanie uchwał w sprawie
wniosków na WZD ZPAF.

15

§ 50.
1. Zarząd Okręgu stanowi najwyższą władzę Okręgu między zwyczajnymi Walnymi Zebraniami
Członków Okręgu.
2. Zarząd Okręgu składa się z trzech do sześciu osób, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zarząd Okręgu konstytuuje się na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu.
4. Posiedzenia ZO odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5. W zebraniach ZO mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele pozostałych
władz Okręgu.
§ 51.
1. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy reprezentowanie Okręgu i kierowanie jego bieżącą
działalnością, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Okręgu i władz naczelnych
ZPAF, a w szczególności:
a) opracowywanie planów pracy Okręgu, projektów budżetu i sprawozdań z działalności,
b) prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem i funduszami własnymi
Okręgu lub majątkiem i funduszami ZPAF, będącymi w administracji Okręgu,
c) kierowanie działalnością gospodarczą Okręgu,
d) prowadzenie rejestru członków Okręgu,
e) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Okręgu ZPAF,
f) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych oraz pełnomocników
Zarządu Okręgu,
g) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Okręgu,
h) ogólny nadzór nad działalnością Oddziałów,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków Okręgu oraz jednostek
organizacyjnych Okręgu,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich na rzecz Okręgu,
k) (skreślony)
l) zatrudnianie pracowników dla prowadzenia spraw Okręgu.
2. (skreślony)
3. Zarząd Okręgu posiadającego osobowość prawną ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzje
podejmowane w ramach prowadzonej samodzielnie, lecz w granicach Statutem określonej
działalności gospodarczej.
§ 52.
1. Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z co najmniej 3 członków, wybranych przez Walne
Zebranie Członków Okręgu. Powołana jest do kontroli całokształtu działalności Okręgu,
zwłaszcza jego działalności finansowo-gospodarczej i statutowej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach ZPAF.
3. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej Okręgu określa regulamin uchwalony
przez WZO z uwzględnieniem wytycznych GKR.
4. Komisja Rewizyjna Okręgu konstytuuje się, wybierając ze swego grona Przewodniczącego.
§ 53.
1. Sąd Koleżeński Okręgu, o ile zostanie powołany, składa się z co najmniej 3 członków, wybranych
przez Walne Zebranie Członków Okręgu, nie będących członkami innych władz ZPAF.
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2. Sąd Koleżeński Okręgu konstytuuje się, wybierając ze swego grona Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji SKO stosuje się odpowiednio postanowienia § 45 ust. 1 a-c Statutu.
4. Do kar orzekanych przez SKO stosuje się odpowiednio postanowienia § 46 ust. 1 Statutu.
5. (skreślony)
6. Sąd Koleżeński Okręgu działa według regulaminu zatwierdzonego przez GSK ZPAF.
§ 54.
Oddziały ZPAF
1. Okręgi mogą na wniosek swoich członków powoływać Oddziały zrzeszające co najmniej
5 członków rzeczywistych danego Okręgu.
2. Oddziały są tworzone i rozwiązywane na mocy uchwały Zarządu Okręgu ZPAF.
3. Oddziały realizują na swoim terenie cele i zadania statutowe ZPAF w zakresie uchwalonym
przez Walne Zebranie Członków Okręgu i Zarząd Okręgu.
4. Regulamin Oddziału zatwierdza Zarząd Okręgu.
5. Kierownik Oddziału może brać udział w zebraniach Zarządu Okręgu z głosem doradczym.
6. Oddziały ZPAF nie mają osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ XI
SEKCJE, KLUBY, KOŁA, GRUPY
§ 55.
1. Członkowie ZPAF, w liczbie co najmniej 5 członków rzeczywistych, mogą zrzeszać się w sekcje,
kluby, koła itp., realizujące swe zadania w ramach celów statutowych.
2. Wymienione w ust. 1 wewnętrzne jednostki organizacyjne mogą mieć zasięg okręgowy
lub krajowy, a ich powstanie i rozwiązanie wymaga zgłoszenia odpowiednio w Zarządzie
Okręgu lub Zarządzie Głównym.
3. W miarę potrzeby jednostki te uchwalają swoje regulaminy lub deklaracje programowe,
które przekazują właściwemu Zarządowi ZPAF, oraz dokonują wyboru swego przedstawiciela.
4. Właściwy Zarząd ZPAF może udzielić przedstawicielom tych jednostek pełnomocnictwa
do występowania w określonych sprawach.
5. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych wymienionych w ust.1 mogą uczestniczyć
w pracach właściwych Zarządów ZPAF.

ROZDZIAŁ XII
MAJĄTEK ZPAF I ZASADY REPREZENTACJI
§ 56.
1. Majątek ZPAF mogą stanowić środki finansowe i rzeczowe, w tym nieruchomości,
oraz prawa majątkowe, uzyskane przez ZPAF w trakcie swojej działalności.
2. Majątek ZPAF tworzą:
a) składki członkowskie,
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b) darowizny, spadki i zapisy, dotacje i subwencje, dokonane zgodnie z obowiązującym
prawem,
c) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
d) wpływy z działalności gospodarczej,
e) odsetki od depozytów kapitałowych i inne wpływy,
f) przychody z ofiarności publicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
g) świadczenia finansowe i majątkowe członków wspierających.
1
2 . Składki opłacane są przez członków ZPAF bezpośrednio na rzecz Okręgów w systemie
kwartalnym. Warunki i zasady zwolnień i ulg w opłacaniu składek ustalają Zarządy Okręgów.
2
2 . Okręgi przekazują na rzecz ZG część kwoty pochodzącej ze składek członkowskich w systemie
miesięcznym. Wysokość tych wpłat oraz warunki i zasady zwolnienia z ich uiszczania ustala ZG.
3
2 . Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
statutowych ZPAF chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.
4
2 . W przypadku powołania ZPAF do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza wyłącznie wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
oczywistym jest, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
5
2 . Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem,
dla jakich je zorganizowano, po spełnieniu wymogów obowiązującego prawa.
3. Przychody ZPAF przeznacza się na realizację zadań statutowych.
4. Zarządzanie majątkiem ZPAF należy do właściwości Zarządu Głównego.
5. Okręgi nie posiadające osobowości prawnej administrują majątkiem ZPAF znajdującym się
na ich terenie na podstawie delegacji Zarządu Głównego. Do majątku Okręgów posiadających
osobowość prawną stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2.
6. W przypadku likwidacji Okręgu, jego majątek przechodzi na własność ZPAF.
§ 57.
1. Do reprezentowania ZPAF w sprawach zawierania umów i zaciągania zobowiązań majątkowych
umocowane jest Prezydium ZG.
2. Do reprezentowania Okręgu ZPAF posiadającego osobowość prawną w sprawach
zawierania umów i zaciągania zobowiązań majątkowych umocowany jest Zarząd Okręgu.
3. Zarząd Główny może udzielić Zarządom Okręgów nie posiadającym osobowości prawnej
pełnomocnictwa do zawierania umów i zaciągania zobowiązań majątkowych w sprawach
majątku ZPAF.
§ 58.
1. Wszelkie umowy skutkujące zobowiązaniami majątkowymi po stronie ZPAF oraz wszelkie
oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych wymagają dla swojej ważności podpisów dwóch
członków Prezydium ZG działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika ZG
ZPAF, zaś w Okręgach odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika ZO ZPAF.
2. Inne dokumenty i korespondencję podpisują przewodniczący władz lub ich zastępcy, sekretarze
lub skarbnicy. Do czynności tych uprawnieni są także przedstawiciele innych jednostek
organizacyjnych ZPAF w ramach udzielonych im przez właściwy Zarząd pełnomocnictw.

ROZDZIAŁ XIII
(skreślony)
§ 59.
(skreślony)
18

ROZDZIAŁ XIII1
ZARZĄDZANIE I OCHRONA PRAW AUTORSKICH
§ 591.
1. Biuro Zarządzania i Ochrony Praw Autorskich jest jednostką organizacyjną ZG,
działającą na podstawie Regulaminu Biura przyjętego przez ZG.
2. Uprawnienia i zobowiązania związane z działalnością Biura Zarządzania i Ochrony Praw
Autorskich są uprawnieniami i zobowiązaniami ZG.
3. Dyrektora Biura Zarządzania i Ochrony Praw Autorskich powołuje i odwołuje ZG większością
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków ZG.
4. ZPAF w zakresie działalności Biura Zarządzania i Ochrony Praw Autorskich jest reprezentowany
na zasadach określonych w § 58.
5. Dyrektor Biura Zarządzania i Ochrony Prawa Autorskich jest uprawniony do reprezentowania
ZPAF w zakresie działalności Biura w granicach określonych regulaminem Biura.
6. Biuro Zarządzania i Ochrony Praw Autorskich może korzystać z mienia Okręgów na zasadach
określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy ZG i poszczególnymi ZO.
§ 592.
1. Zarządzaniem i ochroną mogą być objęte prawa autorskie:
a) twórców zrzeszonych w ZPAF,
b) twórców nie zrzeszonych w ZPAF:
- krajowych,
- zagranicznych, reprezentowanych przez zagraniczne organizacje zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi,
- zagranicznych, nie reprezentowanych przez zagraniczne organizacje zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi.
c) przysługujące spadkobiercom twórców wymienionych w pkt a - b.
2. Ochroną mogą być również objęte prawa do dochodzenia ochrony osobistych praw autorskich
twórców wymienionych w ust.1 a-b po ich śmierci.
3. Prawa i obowiązki podmiotów wymienionych w ust.1 oraz ZPAF w zakresie zarządzania
i ochrony praw autorskich określa:
a) umowa zawarta pomiędzy tymi podmiotami a ZPAF,
b) Regulamin Zarządzania i Ochrony Praw Autorskich uchwalony przez ZG.
4. Zarządzanie prawami autorskimi może obejmować w szczególności:
a) zawieranie w imieniu i na rzecz lub tylko na rzecz podmiotów wymienionych
w ust.1 umów dotyczących eksploatacji utworów,
b) inkasowanie wynagrodzeń z tytułu umów, o których mowa w ust. 4 a oraz umów
zawieranych osobiście przez podmioty wymienione w ust. 1, a także wynagrodzeń
należnych tym podmiotom z mocy prawa.
5. Ochrona praw autorskich może obejmować w szczególności dochodzenie w drodze sądowej
i pozasądowej:
a) wykonania umów, o których mowa w ust.4 a,
b) roszczeń wynikających z naruszenia praw przysługującym podmiotom
wymienionym w ust. 1,
c) innych roszczeń podmiotów, o których mowa w ust. 1 związanych z przysługującymi
im prawami autorskimi.
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§ 593.
1. W celu zarządzania i ochrony powierzonych praw autorskich ZPAF może zawierać
porozumienia z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zbiorowego zarządzania
i ich stowarzyszeniami.
2. ZPAF dokonuje również innych czynności dotyczących zarządzania i ochrony praw autorskich
przewidzianych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ XIV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 60.
(skreślony)
§ 61.
1. Rozwiązanie ZPAF może nastąpić na wniosek ZG lub co najmniej 2/3 liczby członków ZPAF,
na podstawie uchwały WZD powziętej większością co najmniej 3/4 głosów, przy obecności
co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. (skreślony)
3. Uchwała o rozwiązaniu ZPAF określi cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Związku.
§ 62.
1. W przypadku wątpliwości co do poszczególnych postanowień statutu prawo ich interpretacji
służy Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Jeżeli WZD nie ustanowi regulaminów ZG, RA, GKR, GSK to władze te działają według
regulaminów uchwalonych przez ZG ZPAF. Zmiany w tych regulaminach dla swej ważności
wymagają zatwierdzenia przez najbliższy WZD.
§ 63.
Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania przez sąd.
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