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.........................................................
Producent
Umowa o powierzeniu w zarząd autorskich praw majątkowych oraz praw
pokrewnych do wideogramu
zawarta pomiędzy :
Stowarzyszeniem Filmowców Polskich – Związkiem Autorów i Producentów
Audiowizualnych, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-834), przy ul. Pańskiej 85,
adres do korespondencji ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000068354, reprezentowanym przez: Dyrektora Związku Autorów
i Producentów Audiowizualnych Dominika Skoczka, zwanym dalej „SFP – ZAPA”
a
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez: ……………………………………………
zwanym dalej Producentem
§1
1. Producent niniejszym powierza SFP – ZAPA w celu wykonywania zbiorowego zarządu
autorskie prawa majątkowe do wyprodukowanych utworów audiowizualnych oraz prawa
pokrewne do wideogramów, w zakresie określonym poniżej . Przekazanie w zarząd dotyczy
majątkowych praw autorskich i pokrewnych do utworów dotychczas stworzonych
wymienionych w Oświadczeniu Producenta stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy
lub Oświadczeniu Koproducenta stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz tych,
które powstaną w czasie trwania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w
odniesieniu do terytorium całego świata.
2. Oświadczenia Producenta lub Koproducenta, o których mowa w ustępie powyżej, poprzez
które Producent powierza w zarząd majątkowe prawa autorskie i pokrewne do utworów
dotychczas stworzonych oraz tych, które powstaną w czasie trwania zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy mogą zostać wypełnione w formie elektronicznej w
systemie elektronicznym ZAPA On-Line. Z chwilą zawarcia umowy SFP – ZAPA przekazuje
Producentowi nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do systemu ZAPA On-Line, zaś
Producent zobowiązuje się do:
1) przechowywania nazwy użytkownika oraz hasła dostępu z zachowaniem należytej
staranności;
2) nieudostępniania nazwy użytkownika oraz hasła dostępu osobom trzecim;
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3) niezwłocznego zgłoszenia SFP-ZAPA faktu uzyskania nazwy użytkownika oraz
hasła dostępu przez nieuprawnioną osobę trzecią.
§2
Przekazanie autorskich praw majątkowych w zarząd dotyczy następujących pól eksploatacji:
-

-

dokonywania publicznego odtwarzania
publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym
reemitowania bez względu na użytą technikę (nadań równoczesnych, dokonywanych bez
zmian przez innego nadawcę oraz nadań dokonywanych w innym czasie, ze zmianami lub
bez, przez pierwotnego lub innego nadawcę), reemisji na platformach cyfrowych, reemisji
dokonywanej przez Internet
wykorzystywania przez operatorów sieci telefonii komórkowych (lub inne podmioty) w
celu udostępniania fragmentów utworów w telefonach komórkowych
udostępniania w celu wykorzystywania fragmentów utworów w różnego rodzaju
konkursach, teleturniejach itp.
pobierania opłat z tytułu sprzedaży czystych nośników oraz urządzeń , o których mowa w
art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
pobierania wynagrodzeń w przypadkach, w których eksploatacja jest objęta płatnym
użytkiem publicznym
§3

Przekazanie praw pokrewnych w zarząd dotyczy następujących pól eksploatacji:
-

użyczania
najmu
pobierania wynagrodzeń określonych w art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
pobieranie wynagrodzeń w przypadku odpłatnego użytku publicznego
publicznego udostępniania wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie wybranym
pobierania wynagrodzeń z tytułu nadawania, reemitowania lub odtwarzania wideogramu
wprowadzonego do obrotu
§4

Powierzenie praw w zarząd dotyczy zarówno zezwalania na korzystanie z utworów oraz
przedmiotów praw pokrewnych wymagające udzielenia licencji, jak i korzystania które
wymaga zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tylko
ustalenia wysokości należnego wynagrodzenia i warunków płatności. Powierzenie praw w
zakresie majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy dochodzenia roszczeń w
odniesieniu do korzystania z utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych, zarówno przed
jak i po dokonaniu powierzenia praw w zarząd, w zakresie pól eksploatacji objętych niniejszą
umową.
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§5
1. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz dokonywania rozliczeń należnych wynagrodzeń Producent zobowiązuje się do
zgłaszania nowych utworów i przedmiotów praw pokrewnych w terminie 3 miesięcy od
pierwszego rozpowszechnienia utworu, oraz przekazywania SFP – ZAPA wszelkich
informacji odnośnie zmiany danych objętych niniejszą Umową bez zbędnej zwłoki.
2. Producent zobowiązuje się przekazać SFP – ZAPA jednocześnie z powierzeniem praw do
utworów w zarząd lub najpóźniej w terminie 14 dni od dnia takiego powierzenia metryki
zawierające informacje o utworze audiowizualnym według wzorów metryk stanowiących
odpowiednio załączniki nr 3 i nr 4 do Umowy, lub uzupełnienia w powyższym terminie
informacji objętych metryką w systemie ZAPA On-Line.
3. Producent zobowiązany jest do przekazania SFP – ZAPA prawidłowo wypełnionych
metryk lub uzupełnienia danych w systemie ZAPA On-Line w odniesieniu do wszystkich
utworów powierzonych w zarząd przed dniem zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni
od dnia jej podpisania.
4. W przypadku, gdy autorskie prawa majątkowe do utworów zgłoszonych przez Producenta
zgłosi osoba trzecia, Producent zobowiązany jest do wyjaśnienia powstałego konfliktu
bezpośrednio z osobą trzecią i przedstawienie SFP – ZAPA postanowień dotyczących
rozwiązanego konfliktu w formie pisemnej. Do czasu przedłożenia wyjaśnienia dotyczącego
rozwiązania konfliktu wypłaty kwot naliczonych na utwory konfliktowe będą zablokowane.
5. Każdorazowo przed wypłatą kwot naliczonych za zgłoszone przez Producenta utwory,
Producent zobowiązany jest do przekazania SFP – ZAPA dokumentu potwierdzającego
działalność osoby prawnej lub w przypadku osób fizycznych oświadczenia o posiadaniu
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do zgłoszonych utworów, sporządzone nie
dawniej niż 3 m-ce przed złożeniem go do SFP – ZAPA.
§6
Prawa powierzone w zarząd na podstawie niniejszej umowy mogą być wykorzystywane przez
SFP – ZAPA w stosunkach prawnych z zagranicznymi organizacjami zbiorowego
zarządzania.
§7
1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Umowa może zostać wypowiedziana
w każdym czasie przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego terminu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec półrocza kalendarzowego. Oświadczenie w sprawie
wypowiedzenia musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Powierzenie praw w zarząd nie wygasa z chwilą śmierci Producenta, z chwilą likwidacji
lub przekształceń podmiotowych. Spadkobiercy Producenta oraz następcy prawni są
uprawnieni do złożenia oświadczenia o wypowiedzenie powierzenia praw w zarząd na
zasadach określonych powyżej.
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3. Pomimo wygaśnięcia powierzenia praw w zarząd SFP – ZAPA uprawnione jest do
dochodzenia należnego Producentowi (lub jego następcom prawnym) wynagrodzenia z tytułu
powierzonych w zarząd praw, za okres gdy powierzenie praw obowiązywało.
§8
Niewypełnienie któregokolwiek z warunków umowy skutkuje wstrzymaniem wypłat
należnych wynagrodzeń.
§9
SFP – ZAPA zobowiązuje się wykonywać powierzony zarząd zgodnie z ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, z zachowaniem wymogów należytej staranności.
§ 10
Niniejsza umowa o powierzeniu autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych w
zarząd zastępuje wszelkie wcześniejsze powierzenie praw.
§ 11
Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd
właściwy ze względu na siedzibę SFP – ZAPA.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dnia ...................................

.......................................................
Podpis producenta – osoby
upoważnionej do reprezentowania
producenta

Dane Producenta :
.........................................................
Adres
........................................................

........................................................
Numer telefonu, adres e-mail
……….........................................
Dyrektor SFP - ZAPA
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