
 

 

 

SFP 
 

 

UMOWA 

dla sieci kin 

zawarta w dniu ___________ w Warszawie, pomiędzy 

Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, z siedzibą i adresem Zarządu w  Warszawie  przy  ul. Pańska 

85, 00-834 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem 0000068354; NIP: 525-12-88-627; REGON: 000818002; prowadzącym zbiorowy zarząd 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w ramach jednostki organizacyjnej Związek Autorów i 

Producentów Audiowizualnych (adres do korespondencji na potrzeby niniejszej Umowy: ul. Żelazna 

28/30, 00-832 Warszawa); 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „SFP” 

 

(dokument potwierdzający umocowanie stanowi załącznik nr 1) 

 

a ____________________________________________z siedzibą w ________________________ 

(____- _____), ul. ______________________________,  wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ____________, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________, posiadającym nr REGON ____________ i nr 

NIP _____________, zwanym dalej „Wyświetlającym", reprezentowanym przez 

_________________, z drugiej strony. 

 

 (dokument potwierdzający umocowanie stanowi załącznik nr 2) 

 

§1 

1. Wyświetlający oświadcza, że dokonuje wyświetleń utworów audiowizualnych w należących do 

niego kinach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy (zwanych dalej Kinami).  



 

 

2. SFP oświadcza, że Wyświetlający jest uprawniony do jednostronnej zmiany załącznika nr 3, a tym 

samym zmiana wskazana powyżej nie będzie stanowiła zmiany postanowień umowy albo 

podpisania aneksu.  

 

 

§2 

1. Przedmiotem umowy jest inkasowanie przez SFP wynikających z art 70 ust. 21 pkt 1 oraz ust. 3 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „PrAut”) 

wynagrodzeń dla reżyserów, scenarzystów i autorów dialogów, operatorów obrazu, scenografów, 

operatorów dźwięku, montażystów, kostiumografów oraz dekoratorów wnętrz utworów 

audiowizualnych (filmów) w kinach.  

2. SFP wykonuje prawo do wynagrodzenia z art. 70 ust. 21 pkt.1 PrAut jako organizacja właściwa, 

przy czym w odniesieniu do scenarzystów i autorów dialogów, SFP reprezentuje twórców na mocy 

powierzenia praw w zarząd lub umów dotyczących reprezentacji z zagranicznymi organizacjami 

oraz twórców nie mających obywatelstwa polskiego, którzy nie powierzyli praw żadnej innej 

organizacji zbiorowego zarządu.  

3. SFP bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykorzystania utworów 

audiowizualnych twórcom, o których mowa  w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.  

4. SFP w niniejszej Umowie nie pobiera tantiem na rzecz współtwórców utworów audiowizualnych, 

których jedynym producentem jest podmiot z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub 

podmiot od niego zależny, ale w przypadku podniesienia przez uprawnione podmioty roszczeń 

z powyższego tytułu, SFP zobowiązuje się zwolnić Wyświetlającego z obowiązku ich zapłaty. 

 

 

§3 

Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się, że pojęcie utworów audiowizualnych obejmuje filmy 

fabularne, dokumentalne i animowane. 

 

§4 

SFP oświadcza, że działa jako właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

a) na podstawie zezwolenia Ministra Kultury i Sztuki, 

b) na podstawie umów zawartych z twórcami polskimi i zagranicznymi, którzy osobiście bądź przez 

swoich następców prawnych lub na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji z autorskimi 

związkami zagranicznymi udzielili SFP prawa do reprezentacji ich na polu eksploatacji objętym 

niniejszą Umową. 

 

§5 

1. Z tytułu wyświetlania w Kinach utworów audiowizualnych Wyświetlający zobowiązuje się wpłacać 

SFP wynagrodzenie należne twórcom utworów, o których mowa w § 2 ust.1 i ust. 2 niniejszej Umowy 

w wysokości 0,95% (dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) wszystkich   wpływów brutto  – bez 

żadnych potrąceń (z wyłączeniem podatku VAT) –  które Wyświetlający otrzyma w danym okresie 

rozliczeniowym z tytułu wyświetlania utworów audiowizualnych w Kinach. 

2. Wynagrodzenia autorskie ustalone umową nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). 

Zostaną one powiększone o podatek VAT wg obowiązującej stawki, która na dzień zawarcia 

niniejszej umowy wynosi 23%. 

3. W razie wyświetlania utworów audiowizualnych bez uzyskiwania wpływów za wstęp Strony 



 

 

każdorazowo będą ustalać wynagrodzenie. 

 

§6 

1. SFP oświadcza, że udzieliło ZAiKS upoważnienia do pozyskiwania dokumentacji programowo-

rozliczeniowej, weryfikowania tej dokumentacji oraz wystawiania w imieniu i na rzecz SFP faktur 

VAT. Kopia tego pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.  

2. Wyświetlający zobowiązuje się przekazywać Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, zwanym dalej 

„ZAiKS”, pod adresem …………………………………………………………...……………….., 

dokumentację rozliczeniowo–programową za każde trzy miesiące kalendarzowe stanowiące okres 

rozliczeniowy, w ciągu 24 dni po zakończeniu każdego trzeciego miesiąca.  

3. Dokumentacja, o której mowa w ust.2 zawierać będzie w szczególności następujące dane: 

a) film polski – tytuł, nazwę producenta, rok produkcji, nazwę dystrybutora, 

b) film zagraniczny – tytuł oryginalny, tytuł polski, nazwę i kraj producenta, rok produkcji, nazwę 

polskiego dystrybutora, 

c) uzyskane wpływy z tytułu wyświetlania danego filmu, 

d) wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej SFP za każdy film. 

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 będzie sporządzana przez Wyświetlającego według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy i będzie przekazywana: 

a) ZAiKS-owi: w formie wydruków podpisanych przez upoważnione osoby lub przy użyciu 

udostępnionego przez ZAiKS kanału zapewniającego autoryzację użytkownika i poufność 

danych. O wdrożeniu systemu umożliwiającego przesyłanie danych, a w szczególności 

dokumentacji, o której mowa w ust. 1 ZAiKS poinformuje Wyświetlającego. Wyświetlający 

uprawniony będzie do przekazywania danych i rozliczeń wyłącznie w ten sposób, 

z zastrzeżeniem jednak, że zobowiązuje się do dostarczenia, na każde uzasadnione żądanie 

ZAiKS, oryginałów dokumentacji, o której mowa w ust. 1. Przekazywanie wydruków przy 

użyciu udostępnionego przez ZAiKS kanału nie wymaga zmiany umowy, 

b) SFP: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres roguska@zapa.org.pl w postaci skanu 

dokumentu (oryginał przetworzony z formy papierowej na formę elektroniczną) oraz plików 

Excel.  

Wyświetlający zobowiązuje się do dostarczenia, na każde żądanie ZAiKS lub SFP, oryginałów 

rozliczeń. 

 

5. ZAiKS w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 zweryfikuje tę 

dokumentację oraz wystawi w imieniu i na rzecz SFP fakturę VAT z terminem płatności w ciągu 

14 dni od daty wystawienia faktury lub zgłosi uwagi do dokumentacji. Wystawienie faktury VAT 

oznacza zaakceptowanie przez ZAiKS otrzymanej dokumentacji, z zastrzeżeniem § 7 niniejszej 

Umowy. 

6. Wyświetlający zobowiązany jest płacić wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej 

Umowy na rachunek bankowy SFP ………………………….……………………....…………….. 

Wyświetlający oświadcza, że SFP jest uprawnione do jednostronnej zmiany numeru rachunku, 

a tym samym zmiana wskazana powyżej nie będzie stanowiła zmiany postanowień umowy albo 

podpisania aneksu. O zmianie numeru rachunku Wyświetlający zostanie powiadomiony pismem 

wysłanym listem poleconym.  

7.  Otrzymana przez Wyświetlającego faktura VAT będzie stanowić wezwanie do spełnienia 



 

 

świadczenia na rzecz SFP. 

8. Wyświetlający zobowiązany jest w tytule wpłaty wskazać numer faktury VAT, której dotyczy 

wpłata. W przypadku braku tego wskazania wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet długu 

Wyświetlającego najdawniej wymagalnego. 

9. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 5 Wyświetlający zapłaci SFP wraz 

z należnością główną, bez osobnego wezwania, odsetki ustawowe. 

 

§ 7 

1. Wyświetlający ponosi odpowiedzialność za skutki pominięć lub zniekształceń danych zawartych 

w przekazanej ZAiKS dokumentacji. Odpowiedzialność ta obejmuje obowiązek pokrycie 

wynagrodzeń twórców, którzy wskutek pominięć lub zniekształceń danych nie zostali przez SFP 

uwzględnieni przy podziale wynagrodzeń. Wysokość należnego w takim przypadku 

wynagrodzenia będzie odpowiadać wysokości wynagrodzenia, które otrzymałby uprawniony 

twórca, gdyby został uwzględniony przy podziale wynagrodzeń dokonywanym przez SFP z tytułu 

niniejszej Umowy. 

2. Wynagrodzenie należne twórcom z tytułu pominięcia lub zniekształcenia danych będzie 

obejmowane fakturą VAT wystawianą przez ZAiKS w imieniu i na rzecz SFP za okres 

rozliczeniowy, w którym ZAiKS otrzyma od Wyświetlającego prawidłowe dane. 

 

§8 

1. Wyświetlający jest zobowiązany udostępnić na żądanie SFP dokumenty Wyświetlającego, które 

mają wpływ na ustalenie zakresu i charakteru korzystania z  utworów objętych niniejszą Umową oraz 

określenie wynagrodzenia autorskiego. SFP kontrolę tych dokumentów może powierzyć 

wyspecjalizowanemu podmiotowi, który zajmuje się zawodowo badaniem ksiąg przedsiębiorstwa. 

2. Informacje uzyskane przez SFP w czasie udostępniania dokumentów oraz w związku z realizacją 

niniejszej Umowy, strony uznają za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

§9 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

 

§10 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony i może być przez każdą ze stron rozwiązana 

za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§11 

W przypadku rażącego naruszenia przez Wyświetlającego postanowień umowy, w tym szczególności 

postanowień zawartych w § 5, § 6 i § 8, SFP będzie miał prawo rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym. 

 

§12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wyświetlający zobowiązuje się niezwłocznie informować SFP i ZAiKS o wszelkich zmianach 



 

 

siedziby oraz osób upoważnionych do reprezentowania Wyświetlającego. Do czasu pisemnego 

powiadomienia SFP i ZAiKS-u o zmianie siedziby faktury VAT oraz pisma, w tym oświadczenia 

o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym oraz wezwania do zapłaty, 

wysłane pod dotychczasowym adresem, wskazanym w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie 

dostarczone. 

§13 

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddadzą orzecznictwu sądów 

powszechnych z siedzibą w Warszawie. 

§14 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym, że reguluje stosunki między Stronami od dnia 

……………………… 

§ 15 

SFP realizuje obowiązek informacyjny względem strony umowy oraz osób reprezentujących 

Wyświetlającego lub osób wskazanych do kontaktu poprzez zamieszczenie właściwej klauzuli 

informacyjnej. Wyświetlający oświadcza, że zapoznał się z „Informacją dla korzystających z utworów 

lub przedmiotów praw pokrewnych na podstawie zawartej z SFP umowy oraz osób reprezentujących 

korzystającego lub osób wskazanych do kontaktu”, która stanowi załącznik nr 6 do umowy. 

§16 

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wyświetlający,  drugi 

SFP, a trzeci ZAiKS. 

 

 

 

WYŚWIETLAJĄCY        SFP 

 

 

___________________________          __________________________ 


