
       Warszawa dnia 04 lutego 2010 r. 

 

Kodeks Etyki 

 Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - 
Muzycznych SAWP 

   
Mając na uwadze m.in.: 
 
- cele statutowe Stowarzyszenia działającego pod nazwą "Stowarzyszenie Artystów 
Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych SAWP" z siedzibą w 
Warszawie zwanego dalej "Stowarzyszeniem",  

-  przestrzeganie norm prawa oraz rzetelności w działaniu Stowarzyszenia i potrzebę 
zapewnienia wysokiej jakości obsługi artystów wykonawców, przez SAWP jako 
organizacji zbiorowego zarządzania, 

- utrwalenie i dalsze kreowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia wśród 
artystów wykonawców oraz zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia SAWP. 

Zarząd Stowarzyszenia zdecydowany osiągnąć wyżej wspomniane cele przyjmuje 
niniejszy Kodeks Etyczny, zwany dalej „Kodeksem", zobowiązując się do jego stosowania 
i przestrzegania we wszystkich płaszczyznach działalności Stowarzyszenia.  

 
ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

Art. 1 

1. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników Stowarzyszenia, inspektorów jak 
również inne osoby działające w ramach oraz w imieniu Stowarzyszenia. 

2. Zasady etyczne zawarte w Kodeksie wynikają z ogólnych norm etycznych i 
prawnych dotyczących zasad funkcjonowania organizacji zbiorowego 
zarządzania, opartych na rzetelności, uczciwości oraz wysokiej kulturze osobistej. 

3. Przedstawione w Kodeksie zasady etyki stanowią spis, uzupełnienie i rozwinięcie 
zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu. 

ROZDZIAŁ II 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

 
Art. 2 

1.   Obowiązkiem osób działających w ramach oraz w imieniu Stowarzyszenia jest w 
szczególności:  

a. wykonywanie swoich obowiązków ze szczególną starannością, zgodnie z 
obowiązującym prawem, mając na względzie interes artystów 
wykonawców oraz Stowarzyszenia, 



b. wykonywanie swoich obowiązków w sposób bezstronny, równo traktując 
artystów wykonawców z poszanowaniem ich praw, 

c. wyłączanie się z działań mogących rodzić podejrzenia o interesowność 
bądź stronniczość, 

d. wykonywanie swoich obowiązków w sposób uczciwy, sumienny i 
rzetelny, 

e. udzielanie rzetelnych i sprawdzonych informacji artystom wykonawcom 
oraz kontrahentom, 

f. godne zachowywanie się w miejscu pracy bądź w innych miejscach 
wykonywania pracy, w sposób nieuchybiający autorytetowi i 
wiarygodności Stowarzyszenia 

g. współpraca z innymi osobami działającymi w imieniu Stowarzyszenia 
oparta na wzajemnym szacunku, pomocy i koleżeństwie, 

h. dbanie o mienie Stowarzyszenia.   
2. Osoby działające w ramach oraz w imieniu Stowarzyszenia obowiązane są do 

kierowania się pełnym poszanowaniem dla obowiązujących przepisów prawa, w 
tym w szczególności ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
wydanymi na jej podstawie przepisami oraz postanowieniami zawartymi w 
niniejszym Kodeksie i w uchwałach organów Stowarzyszenia. 

3. Osoba działająca w ramach oraz w imieniu Stowarzyszenia nie będzie w 
szczególności: 

a. próbować pozyskać informacji dotyczących kontrahentów oraz artystów 
wykonawców środkami nielegalnymi, 

b. stosować wobec kontrahentów oraz artystów wykonawców oszukańczych 
i nieuczciwych praktyk,  

c. powoływać się na informacje niepotwierdzone, nieprawdziwe, 
nieaktualne. 

4. W braku szczególnego pisemnego umocowania osoba działająca w imieniu 
Stowarzyszenia nie jest uprawniona do: 

a. zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia, 
b. odbierania dla Stowarzyszenia oświadczeń woli, 
c. odbierania dla Stowarzyszenia świadczeń pieniężnych. 

Art. 3 

1. Stowarzyszenie zobowiązane jest organizować szkolenia dla osób działających w 
ramach oraz w imieniu Stowarzyszenia, bądź dostarczać im niezbędnych 
materiałów, celem umożliwienia zgromadzenia odpowiedniej wiedzy o 
przepisach, ważnych informacjach o Stowarzyszeniu oraz innych informacjach, 
niezbędnych do wykonywania pracy zgodnie z przepisami prawa oraz wiążącymi 
umowami.  

 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ III 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE ZASAD KODEKSU ETYKI I ROZSTRZYGANIE 

SPORÓW 
 

Art. 4 

1. Pracownik Stowarzyszenia odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie 
postanowień Kodeksu. 

2. Naruszenie zasad niniejszego kodeksu przez osobę działającą w ramach oraz w 
imieniu Stowarzyszenia, może być podstawą do rozwiązania umowy bez 
wypowiedzenia.  

Art. 5 

1. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszego 
Kodeksu, których strony nie zdołają rozwiązać polubownie, rozstrzygane będą 
przez Zarząd Stowarzyszenia lub Sąd Koleżeński. 

2. Uprawnienie do wniesienia sprawy pod rozstrzygniecie Zarządu Stowarzyszenia 
lub Sądu Koleżeńskiego posiada Dyrektor Biura Stowarzyszenia.  

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Kodeksu, Dyrektor Biura Stowarzyszenia 
powinien, przed skierowaniem sprawy do Zarządu Stowarzyszenia, zwrócić się 
bezpośrednio do osoby naruszającej Kodeks z wezwaniem do złożenia 
pisemnych wyjaśnień i natychmiastowego zaprzestania naruszeń.  

4. W przypadku braku zaprzestania naruszeń zasad określonych w Kodeksie, 
Dyrektor Stowarzyszenia kieruje sprawę do rozstrzygnięcia przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 

5. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia jest ostateczne w odniesieniu do zakresu 
objętego niniejszym Kodeksem. 

6. Wobec osoby winnej szczególnie rażącego naruszenia Kodeksu, Zarząd 
Stowarzyszenia może podjąć decyzję o rozwiązaniu wiążącej strony umowy. 

 
ROZDZIAŁ IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

Art. 6 

1. Stowarzyszenie dochowa starań, by osoby działające w ramach oraz w imieniu 
Stowarzyszenia, przestrzegały zasad wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa oraz postanowień niniejszego Kodeksu. 

2. Stowarzyszenie dochowa starań, by osoby, które działają w jego ramach oraz w 
jego imieniu zostały zapoznane z postanowieniami Kodeksu i zobowiązały się do 
jego przestrzegania. 

3. Niniejszy Kodeks Etyki został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia na 
posiedzeniu w dniu 04 lutego 2010 roku. 

4. Niniejszy Kodeks Etyki wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.  


