
UMOWA 

z dnia _______________________ r. 

 

zawarta 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); 

zwanym dalej „ZAPA”, 

reprezentowanym przez: Kierownika działu Licencji i Realizacji Umów – Piotra 

Chaberskiego 

 

a 

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

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

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

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

zwaną dalej UŻYTKOWNIKIEM, reprezentowaną przez:  

_________________________________________________________ 

(dokumenty stanowiące potwierdzenie osób reprezentujących UŻYTKOWNIKA do zawarcia 

niniejszej Umowy stanowią załącznik nr 2 do niej). 

 

§ 1 

 

1.   Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie wynagrodzenia dla współtwórców 

utworów audiowizualnych reprezentowanych przez ZAPA na podstawie umów 

o powierzeniu praw w zarząd, umów o wzajemnej reprezentacji oraz na zasadzie 

negotiorum gestio, wynikającego z art. 70 ust. 21 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z tytułu korzystania przez 

UŻYTKOWNIKA z utworów audiowizualnych na polu publicznego odtwarzania przy 

pomocy urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych w obiektach 

hotelowych.  

 

2.   Niniejsza Umowa nie obejmuje wynagrodzenia dla twórców utworów słownych, 

muzycznych, słowno-muzycznych i choreograficznych, z zastrzeżeniem 

następującym. W zakresie poboru wynagrodzenia na rzecz twórców utworów 

słownych będących współtwórcami utworu audiowizualnego (autorów scenariusza i 

dialogów) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje 

wynagrodzenie dla twórców, których ZAPA reprezentuje na podstawie umów 

o powierzenie praw w zarząd lub umów dotyczących reprezentacji z zagranicznymi 



organizacjami oraz twórców niemających obywatelstwa polskiego, którzy nie 

powierzyli swoich praw w zarząd żadnej organizacji zbiorowego zarządzania. 

 

§ 2 

 

ZAPA oświadcza, że jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 

i pokrewnymi prowadzącą zbiorowy zarząd w zakresie praw do utworów 

audiowizualnych na polach eksploatacji wskazanych w decyzji Ministra Kultury nr 

DP.WPA.024/36/03/ik z dnia 28 lutego 2003 r., której kopia stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy, oraz zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi zarządza 

prawami autorskimi współtwórców utworów audiowizualnych na polu publicznego 

odtwarzania.  

 

§ 3 

 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają wynagrodzenie dla współtwórców 

utworów audiowizualnych objętych niniejszą Umową z tytułu korzystania przez 

UŻYTKOWNIKA z utworów audiowizualnych na polu publicznego odtwarzania przy 

pomocy urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych w obiektach: 

 

Nazwa hotelu - ………………………………………………….   

      Liczba pokoi –   …………………….(słownie…………………) 

 Kategoryzacja obiektu - ……….(słownie……………………..)  

 

 

2. Niniejsza Umowa nie obejmuje publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych 

przez UŻYTKOWNIKA przy pomocy magnetowidów lub innych urządzeń 

z nośników obrazu i dźwięku, a także pay-per-view i wideo na żądanie (video on 

demand).  

 

§ 4 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania utworów 

audiowizualnych w sposób określony w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokości: 

1,00 zł netto miesięcznie za każdy pokój powiększone o podatek VAT według 

obowiązującej stawki, który na dzień zawarcia niniejszej Umowy wynosi 23%, tj. 

łącznie ……….. zł netto miesięcznie powiększone o podatek VAT. 

 

2. Strony ustalają okresy rozliczeniowe równe kwartałom kalendarzowym, z tym 

zastrzeżeniem, że pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od  ……………….r. 

 

3. W terminie 15 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego ZAPA wystawi                       

UŻYTKOWNIKOWI fakturę z terminem płatności wynoszącym 14 dni od daty 

wystawienia faktury. Faktura zostanie przekazana UŻYTKOWNIKOWI w formie 

elektronicznej na adres e-mail: ____________________. 

 

4. UŻYTKOWNIK będzie uiszczał wynagrodzenie określone w §4 ust. 1 niniejszej 

Umowy na rachunek bankowy o numerze ……………………………………………... 



 

 

§ 5 

 

1. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania ZAPA 

o zmianach dotyczących osób upoważnionych do jego reprezentacji oraz o innych 

zmianach istotnych dla wykonywania postanowień niniejszej Umowy, w tym przede 

wszystkim o wszelkich zmianach dotyczących warunków prowadzonej działalności, 

mających wpływ na wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej Umowy, 

w szczególności do aktualizowania liczby pokoi, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

 

§ 6 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

 

2. Umowa może zostać wypowiedziana listem poleconym przez każdą ze Stron 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 7 

 

1. Tytułem rozliczenia wynagrodzenia dla współtwórców utworów audiowizualnych 

objętych niniejszą Umową z tytułu korzystania przez UŻYTKOWNIKA z utworów 

audiowizualnych na polu publicznego odtwarzania przy pomocy urządzeń służących 

do odbioru programów telewizyjnych w okresie poprzedzającym zawarcie niniejszej 

Umowy UŻYTKOWNIK zapłaci na rzecz ZAPA kwotę w wysokości …………. zł 

brutto (w tym podatek VAT) stanowiącej sumę: 

 

1) Kwoty …………………… zł stanowiącej równowartość iloczynu wynagrodzenia 

miesięcznego netto określonego w §4 ust. 1 umowy i liczby ………. miesięcy z 

tytułu korzystania z utworów audiowizualnych w zakresie objętym niniejszą 

Umową w okresie od dnia …………………….. r. do dnia ……………………….. 

powiększonej o podatek VAT według obowiązującej stawki. 

 

2. UŻYTKOWNIK zapłaci kwotę określoną w §7 ust.1 pkt. 1) na podstawie faktury na 

rachunek bankowy o numerze ……………………………………………… 

 

3. ZAPA w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy wystawi 

UŻYTKOWNIKOWI fakturę VAT na kwotę wskazaną w  § 7 ust. 1 z terminem 

płatności wynoszącym 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura zostanie 

przekazana UŻYTKOWNIKOWI na adres e-mail wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej 

Umowy. 

 

4. ZAPA oświadcza, że pod warunkiem zapłaty całości wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 7 ust. 1, w terminach określonych w § 7 ust. 2 i 3, zrzeka się wszelkich roszczeń 

wobec Użytkownika o zapłatę wynagrodzenia określonego w §1 za okres do dnia 

……………………………………, pod warunkiem prawidłowości danych 

przekazanych przez UŻYTKOWNIKA.   

 

 



§ 8 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

Spory powstałe na tle niniejszej Umowy rozpoznawane będą przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny z siedzibą w Warszawie. Jeżeli właściwy rzeczowo będzie sąd rejonowy, strona 

wnosząca spór może dokonać wyboru sądu spośród sądów rejonowych mających siedzibę 

w Warszawie.  

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 11 

 

ZAPA realizuje obowiązek informacyjny względem strony umowy oraz osób 

reprezentujących korzystającego lub osób wskazanych do kontaktu poprzez zamieszczenie 

właściwej klauzuli informacyjnej. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z „Informacją dla 

korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na podstawie zawartej z ZAPA 

umowy oraz osób reprezentujących korzystającego lub osób wskazanych do kontaktu”, która 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

  

 

 

 

 

ZAPA       UŻYTKOWNIK 

 

 

 

 

   

______________________________      ________________________________ 

 


