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UMOWA LICENCJI NA REEMISJĘ  

 

zawarta w dniu ______________ 2019 r. pomiędzy: 

 

STOWARZYSZENIEM FILMOWCÓW POLSKICH z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 85, 00-834 

Warszawa, adres do korespondencji: SFP – ZAPA, ul.  Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068354, NIP 5251288627, REGON 000818002, 

zwanym dalej SFP, reprezentowanym przez _____________________________________, 

 

z jednej strony 

 

a 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 zwany dalej Operatorem, 

 

z drugiej strony. 

 

SFP oraz Operator dalej są zwane Stronami niniejszej Umowy.  

 

 

[Preambuła] 

Zważywszy, że: 

 

1. SFP jest organizacją zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 14 i 

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

(upapp) oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym 

zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (uzzpaipp), posiada 

stosowne zezwolenie, a do jej zadań należy m.in. zawieranie umów o korzystanie 

z utworów audiowizualnych na polu reemisji.  

 

2. Operator prowadzi działalność gospodarczą w zakresie reemisji i na dzień 

zawarcia niniejszej umowy ma w swojej sieci ______ abonentów;  

 

niniejszym ustala się, co następuje. 
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§ 1 

[Licencja na korzystanie z praw autorskich i pokrewnych 

zarządzanych przez SFP]  

 

1. SFP w zakresie prowadzonego przez siebie zbiorowego zarządu udziela niniejszym 

Operatorowi licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich i pokrewnych 

związanych z eksploatacją utworów audiowizualnych przysługujących producentom 

utworów audiowizualnych i ich twórcom na polu reemisji. 

 

2. Niniejsze zezwolenie obejmuje całość autorskich praw majątkowych przysługujących 

producentowi utworu audiowizualnego, z wyjątkiem praw autorskich nadawców, oraz 

prawa współtwórców tego utworu w zakresie reemisji, powierzane SFP w zarząd 

przez współtwórców oraz producentów na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie, 

bądź zarządzane na mocy umowy o reprezentacji, jak również zarządzane przez SFP 

w charakterze organizacji reprezentatywnej, na polu reemisji. 

 

3. SFP oświadcza, że nie reprezentuje praw twórców utworów muzycznych, słowno - 

muzycznych, w zakresie w którym prawo do eksploatacji tych utworów w utworze 

audiowizualnym nie zostało przeniesione na producenta utworu audiowizualnego. 

W przypadku utworów słownych, co do których autorskie prawa majątkowe 

do eksploatacji tego utworu w utworze audiowizualnym nie zostały przeniesione 

na producenta, SFP reprezentuje twórców, którzy powierzyli SFP swoje prawa 

w zarząd. 

 

 

§ 2 

[Zapłata] 

 

1. Ustala się, że miesięczna płatność z tytułu uzyskania przez Operatora praw, 

o których mowa w § 1 stanowić będzie równowartość 2,2% miesięcznych wpływów 

netto Operatora (bez podatku VAT) uzyskanych od abonentów w związku ze 

świadczeniem usług reemisji w danym miesiącu kalendarzowym, które nie obejmują 

jednorazowych opłat instalacyjnych i przyłączeniowych, powiększoną o podatek VAT 

według obowiązującej stawki.  

 

2. Stawka wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1. Powyżej została określona według pkt 

IV, pkt V ppkt 2 oraz pkt XI „Tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów i 

przedmiotów praw pokrewnych w sytuacji określonej w art. 211 ust. 1 upapp (reemisja 
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w sieciach kablowych)” zatwierdzonej postanowieniem z dnia 2 marca 2017 r. Sądu 

Okręgowego w Poznaniu (sygn. akt I Ns 126/13) i utrzymanej w mocy 

postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2018 r. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (sygn. akt 

I Aca 805/17).  

 

3. Zapłata, o której mowa powyżej płatna będzie na rachunek bankowy SFP o numerze: 

______________________________. Zapłata uiszczana będzie z dołu w okresach 

miesięcznych do 14 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 

za który następuje zapłata.  

 

4. Pierwsza płatność, o której mowa powyżej, obejmie miesiąc _____ 2019 r. i nastąpi 

w terminie do dnia 14 ____ 2019 r..  

 

§3 

[Obowiązki informacyjne] 

 

1. Operator zobowiązany jest do udzielania SFP na piśmie lub za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres SFP: paciorek@zapa.org.pl, następujących informacji:  

 

a) liczba abonentów w poszczególnych miesiącach objętych raportowaniem, 

informacja ta aktualizowana będzie kwartalnie, 

b) wysokość opłat abonamentowych pobieranych od abonentów w poszczególnych 

miesiącach (w przypadku, w którym Operator pobiera opłaty abonamentowe w 

różnej wysokości – wysokość opłat abonamentowych pobieranych z tytułu 

dostarczania poszczególnych pakietów ze wskazaniem ilu abonentów korzysta z 

poszczególnych pakietów); informacja ta aktualizowana będzie kwartalnie, 

c) wykaz programów telewizyjnych reemitowanych przez Operatora  

(w przypadku, w którym Operator dostarcza różne pakiety programów na rzecz 

swoich abonentów – wykaz programów telewizyjnych wchodzących w skład 

poszczególnych pakietów); informacja ta aktualizowana będzie kwartalnie, 

d) wysokość wszystkich wpływów osiąganych z działalności jako operatora telewizji 

kablowej, z wyszczególnieniem miesięcznych wpływów:  

1) z opłat za pakiety telewizyjne,  

2) z opłat dodatkowych (jeżeli występują), pobieranych w związku ze 

świadczeniem usług reemisji programów telewizyjnych, w tym m.in. z opłaty 

za dekoder, z opłat za usługi Multiroom, z opłat za udostępnienie usług 

telewizji, z opłat za usługi utrzymania łącza oraz z innych opłat 

infrastrukturalnych o charakterze okresowym,  
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3) z opłat infrastrukturalnych o charakterze jednorazowym (z opłat 

jednorazowych pobieranych m.in. za podłączenie usługi, naprawę sprzętu), 

4) z opłat za VOD (w tym Pay-per-View), 

5) z opłat za pakiety Premium, w którego skład wchodzą programy grupy HBO 

i grupy Canal+.  

 

e) wartość miesięcznych wpływów netto Operatora (bez podatku VAT) 

uzyskanych od abonentów w związku ze świadczeniem usług reemisji w danym 

miesiącu kalendarzowym, które nie obejmują jednorazowych opłat instalacyjnych i 

przyłączeniowych; informacja ta podawana będzie w terminie do 7 dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, którego dotyczy 

informacja, 

 

2. W przypadku, gdy SFP nabierze wątpliwości co do prawidłowości, rzetelności i 

kompletności przedstawionych danych, o których mowa w ust. 1, bądź w braku 

przedstawienia przez Operatora takich danych, Operator zobowiązany jest 

przedłożyć na żądanie SFP oryginały dokumentów, w oparciu o które została 

sporządzona dokumentacja, o której mowa w ust. 1 powyżej oraz oryginały 

dokumentów księgowych i innych umożliwiających ustalenie prawidłowego zakresu i 

charakteru korzystania z utworów objętych niniejszą umową oraz określenia 

prawidłowej wysokości wynagrodzenia licencyjnego w danym okresie 

rozliczeniowym.  

 

3. SFP zobowiązuje się do wykorzystywania podanych przez Operatora danych 

wyłącznie w celu kontroli poprawności wykonania obowiązków przyjętych przez 

Operatora w stosunku do SFP. SFP kontrolę tych dokumentów może powierzyć 

wyspecjalizowanemu podmiotowi, który zajmuje się zawodowo badaniem ksiąg 

przedsiębiorstwa. 

 

§4 

[Czas trwania i rozwiązanie umowy] 

 

1. Niniejsza Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana 

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

półrocza kalendarzowego.  

 

2. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez SFP, w sytuacji, 

gdy Operator zalegać będzie z płatnością na rzecz SFP za co najmniej jeden okres 
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rozliczeniowy, po uprzednim pisemnym lub sformułowanym przy pomocy poczty 

elektronicznej, wezwaniu ze strony SFP i wyznaczeniu Operatorowi miesięcznego 

terminu na uregulowanie zaległości.  

 

3. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez SFP, w sytuacji, 

gdy Operator istotnie naruszy obowiązek udostępnienia informacji lub dokumentów, 

o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 Umowy. Umowy. Uprawnienie do 

rozwiązania Umowy przysługiwać będzie SFP po upływie 1 miesiąca od daty 

doręczenia Operatorowi sformułowanego na piśmie, bądź przy pomocy poczty 

elektronicznej żądania udzielenia informacji lub przedłożenia dokumentacji, co do 

których udzielenia lub przedłożenia pozostaje on w opóźnieniu.  

 

§5 

[Postanowienia końcowe] 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również 

odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

2. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania SFP o zmianach 

dotyczących osób upoważnionych do jego reprezentacji oraz innych zmianach 

istotnych dla wykonywania postanowień niniejszej Umowy. 

 

3. SFP realizuje obowiązek informacyjny względem strony umowy oraz osób 

reprezentujących korzystającego lub osób wskazanych do kontaktu poprzez 

zamieszczenie właściwej klauzuli informacyjnej. Operator 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 do umowy 

 

4. Niniejsza Umowa sporządzona zostaje w dwóch egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

    

    

 za SFP        Operator  

    

  ____________________________                          ________________________ 


