
1)  Czy to jest pierwsza deklaracja Is this a new Declaration? Tak Yes

2)  Czy to jest aktualizacja Is this a Declaration Update? Tak Yes
Jeśli tak, to proszę podać numer deklaracji, którą chciałby Pan/-i zaktualizować Number of the

Declaration you wish to update:      [_D-_]___]___]___]___]___]___]___]___]
3) Agent - pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko Agent - Full Company name or first name and last name

imię first name                                                            nazwisko last name

Numer Identyfikacyjny nadany przez AGICOA Identification number assigned by AGICOA

4) Uprawniony - pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko Rightsholder - Full Company name or first name
and last name

imię first name             nazwisko last name

Numer Identyfikacyjny nadany przez AGICOA Identification number assigned by AGICOA

5) Status Agenta/Uprawnionego Agent's/Rightsholder's status : Producent Producer ;
       Dystrybutor Distributor ; Nabywca Buyer  ; Agent Sprzedaży Sales agent ;
       Synchronizator dubbingu Synchronizer ; Inny Other (jaki specify ) :
6) Język(i) i oryginalny  tytuł(y) zadeklarowanego utworu Language(s) & original title(s) of the declared
work

język language oryginalny tytuł original title

język l language oryginalny tytuł original title
7) Język(i) i alternatywny tytuł(y) zadeklarowanego utworu (Przy wynagrodzeniach ze Szwajcarii, tytuł  każdej wersji

językowej jest obowiązkowy.) Language(s) and alternative title(s) of the declared work, when known. For remuneration in
Switzerland, the title of each language version is mandatory:

język language alternatywny tytuł alternative title

język language alternatywny tytuł alternative title

język language alternatywny tytuł alternative title

język language alternatywny tytuł alternative title
8)   Numer ISAN ISAN work No

9) Własne oznaczenie utworu Your work reference

10) Typ utworu Type of work: film fabularny Feature Film (FF) ; film telewizyjny Tele Feature (TF) ; film lub
       jednostkowy utwór audiowizualny do  50 min Short Film (SH) ; Serial lub seryjny program Serial (SE) .
11) Dotyczy deklaracji serialu: wskaż liczbę odcinków, które chcesz zadeklarować For Serial declaration,

indicate here the total number of episodes you will be declaring

12) Rodzaj utworu Kind of work: Fiction (FI) (oprócz animacji excluding animation); Dokument Non
        Fiction (NF) ; Animacja Animation (AN) .
13) Ciągła produkcja Continuous Production Tak Yes ; Nie No . (Serial, którego odcinki nie posiadają

odrębnych tytułów, ale jeden ogólny tytuł, co częste jest np. w teleturniejach Serial which episodes bear no
specific title but the generic one, as often in game shows)

14) Rok produkcji Production year
Przy wynagrodzeniach ze Szwajcarii, rok produkcji jest obowiązkowy. For remuneration in Switzerland, the Production year is
mandatory.

15) Rok pierwszej emisji First public communication year

16) Czas trwania utworu Duration of the declared work (w minutach in minutes)

DEKLARACJA UTWORU
DECLARATION OF A WORK

Data wydrukowania:  
Wydrukowany dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik danego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po 
terminie wydruku.
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Oryginalny tytuł(y) zadeklarowanego utworu (proszę wpisać ponownie tytuł (-y)  wymieniony (-e) w punkcie  6)
Original title(s) of the declared work (kindly indicate here again the first title mentioned under point 6)

Przy wersji zmodyfikowanej For modified version:
17) Deklarowany utwór jest The work declared is a: Kolorowany Colorized Version ;

Długa Wersja Long Version ; Krótka Wersja Short Version .
18) Tytuł oryginalny utworu, na którym oparta jest wersja zmodyfikowana Title of the original work on which is
based the modified version you are declaring

19) Kolorowy Colour ; Czarno-biały Black and White ; Mieszany Both .
20) Niemy Silent Tak Yes .
21) Typ uczestnika lub uczestników (aktor, reżyser, prezenter, postać, kompozytor, producent,
autor scenariusza) oraz ich dane (imię i nazwisko) przynajmniej jednen uczestnik - reżyser lub aktor - jest
obowiązkowy. Co więcej przy wynagrodzeniach ze Szwajcarii, zarówno dane reżysera jak i  głównych aktorów są
obowiązkowe.) Participant(s)' type (Director, Actor, Anchor, Character, Composer, Producer, Screen writer, Script writer)
and their full name(s) At least one participant - being the Director or an Actor - is mandatory. Moreover for remuneration in
Switzerland, the names of the Director and of the main Actors are mandatory.

typ type imię first name              nazwisko last name

typ type imię first name              nazwisko last name

typ type imię first name              nazwisko last name

typ type imię first name              nazwisko last name

typ type imię first name              nazwisko last name
22) Nazwa producenta (-ów). (W odpowiednich przypadkach po wyrażeniu "na zlecenie" prosimy

wskazać producenta (-ów) którzy zlecili produkcję. Przy wynagrodzeniach ze Szwajcarii, nazwa producenta(ów)
jest obowiązkowa. Name of the production company(ies) (If pertinent, kindly indicate after "by order of" the name of the
company which mandated the indicated production company). For remuneration in Switzerland, the name(s) of the Production
company(ies) is/are mandatory

 na zlecenie by order of

                                                                           na zlecenie by order of

na zlecenie by order of

 na zlecenie by order of

23) Kraj(e) produkcji i oryginalny  język produkcji Country(ies) of production and original language of
production

kraj country oryginalny język original language

kraj country oryginalny język original language

kraj country oryginalny język original language

kraj country oryginalny język original language

Prosimy wypełnić Deklarację Praw by zadeklarować swoje prawa do tego utworu. Kindly use a «DECLARATION OF
RIGHTS» form to declare your rights.

Podpis Signature

Podpis Uprawnionego/Agenta Rightsholder's or Agent's Signature

_____________________________________________________________________________________

Data Date

_______________________________ ____________________________________
imię first name nazwisko last name

Data wydrukowania:  
Wydrukowany dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik danego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po 
terminie wydruku.
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