
Sprawozdanie

z działalności organizacji zbiorowego zarządzania ZPAV

w roku 2OL2.

Warszawa, lipiec 2013 r.



!. Dane Ęestrowe

Nazwa: Związek Producentów Audio Video ZPAV

Siedziba: 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego L2/ż

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: 0000013087

Nr REGON 010512353

2. Statut

Statut ZPAV znajduje się w załączniku nr ]- do niniejszego sprawozdania. Statut nie ulegał
zmianom w sprawozdawanym okresie,

3. §klad oĘanów zanządzaiąrych i organów kontroli

zarzad i komisia Rewizvina

W 2OL2 r. w skład Zarządu ZPAV wchodzili:

o Andrzej puczyński przewodniczący Zarządu

o włodzimierz piotr kabaj, wiceprzewodniczący zarządu
o Jacek Roman Jagłowski, Skarbnik Zarządu

o Jan kubicki, sekretarz zarządu
o kazimierz pułaski, członek zarządu
o Beata Reizler, Członek Zarządu

o Laura Barbara strzałkowska, członek zarządu

W 2012 r. w skład Komisji Rewizyjnej ZPAV wchodzili:

o Dorota Maria Janczarska, przewodnicząca komisji Rewizyjnej

o Michał Robert Jarkiewicz, wiceprzewodnicząry komisji Rewizyjnej

o Toma§z Tadeusz kopeć, sekretarz komisji Rewizyjnej

4. lnformacie o podmiotach, które zostaly utworzone przez
zPAv

ZPAV nie utworzył, ani też nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem żadnych innych
podmiotów.



5. §trulrtura oĘanizacyina ZPAV

a) poniższy schemat prezentuje strukturę organizacyjną ZPAV. W roku 2012 nie ulegała

ona zmianom.
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b) OZZ ZPAV nie posiada żadnych oddziałów
prowadzeniem działań na rzecz ZPAV w
na odtwarzanie zajmują się pełnomocnicy
pełnomocnictw i umów cywilnoprawnych.

terenowych. Na terenie kraju
zakresie podpisywania umów

ZPAV, działający na podstawie

c) OZŁłPAV nie powołało żadnych komisji i innych zespołów.

d) Kadencja organów zarządzających i kontrolnych upływa w listopadzie żOL3 r.,
kiedy to odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie członków ZPAV.

6. Dzialalność O:a ZPAV w zakresie zbiorowego zarządu

i ochrony praw producentów fionogamó* i wideogramów

§ńt*ańre}
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muzycznych

a) Tabele stawek wynagrodzeń ZPAV nie podlegaĘ zatwierdzeniu w Świetle przepisów

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obowiązujących do dnia

21października 2010 r. W załączeniu stosowna decyzja KPA (Załącznik nr 2).



b)

c)

d)

e)

g)

Tabele stawek wynagrodzeń ZPAV, zatwierdzone prawomocnie przez Zarząd ZPAY
uchwałą z dnia 16 czerwca 2010 r. znajdują się w Załączniku nr 3 do niniejszego
sprawozdania.

Regulaminy repartycji obowiązujące w ZPAV znajdują się w Załącznikach nr 4 a - d
do niniejszego sprawozdania. Regulaminy repartycji zostały zmienione w 2OL2 r.

uchwałą ZarząduZPAV z dnia 18 kwietnia 2OI2 r.

Na dzień 31 grudnia 2aL2 r. ZPAV posiadał 195 członków zwyczajnych - osób
tizycznych, 27 członków zwyczajnych osób prawnych oraz L4 członków
wspierających. Spośród firm będących członkami ZPAV 20 powierzyło prawa w
zbiorowe zarządzanie ZPAV. W praktyce ZPAV zbiorowo zarządza prawami
producentów fonogramów i wideogramów, którzy w przeważającej większości są
podmiotami gospodarczymi. Dlatego też wśród członków ZPAV, którzy powierzyli
ZPAV swoje prawa w zbiorowe zarządzanie, nie ma osób fizycznych.
Na dzień 31 grudnia 2012 r.105 podmiotów powienyło swoje prawa w zbiorowy
zarząd OZZZ?AV, w tym 5 umów zawańych zostało w żOI2 r.

Wzór umowy o powierzeniu praw w zbiorowe zarządzanie znajduje się w Załączniku
nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2OL2 r. ZPAV miał zawaĄch:
o L37 umów z nadawcami radiowymi i telewizyjnymi, qbejmujących 226 stacji, w

tym 21 umów zawartych w ao]-ż r.

o 55 umów z nadawcami internetowymi (webcasting}, w tym 22 umowy zawarte

żOLżr.

o ].5 umów w zakresie reemisji programów radiowych i telewizyjnych

o 212 umów na zwielokrotnienie w celu odtwarzania (Licencja DJ)

o ż5 401 umów w zakresie odtwarzania, w tym 5 494 podpisanych w 2O72 r.

Wzory umów w zakresie poszczególnych pól eksploatacji stanowią Załączniki

nr 6 a - f do niniejszego sprawozdania.

h) W roku ZOLż ztytułu wynagrodzeń dla producentów fonogramów i wideogramów
na rachunek ZPAV wpĘnęło 29 925543 zł, Z§ltułu kosztów inkasa irepanycji
potrącone zostało 6 140 166 zł.

i} ZPAV nie prowadzi żadnych dedykowanych funduszy socjalnych, ani nie przekazuje

środków na promocję twórczości.

j) ZPAY zarządza zarówno prawami pokrewnymi do fonogramów i wideogramów na

rzecz podmiotów, które bezpośrednio powierzyły mu swoje prawa w zarząd,jak i na

rzecz innych podmiotów reprezentowanych na zasadzie prowadzenia cudzych spraw
bez zlecenia. Dokonując repartycji środków ZPAV nie dokonuje żadnego rozróżnienia
pomiędzy podmiotami, które powierzyĘ prawa w zbiorowy zarząd i podrniotami, na

rzecz których wynagrodzenie zostało zainkasowane na podstawie przepisów o
negotiorum gestio. Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest jedynie udział danego
podmiotu w rynku muzycznym lub jego udział w wykorzysĘwanym przez

użytkowników repertuarze. Dlatego też uprawnieni, otrzymujący wynagrodzenie, nie

są dzieleni według relacji wiążącej ich ze ZPAV i nie posiadarny danych o wypłatach
dla poszczególnych kategorii uprawnionych. Łączna kwota wyplaconych w 2O12 r,

środków wyniosła L8 674 8L6 zł netto.



k) Na dzień 31 grudnia żO12 r. na rachunku ZPAY znajdowało się 40 367 933 ń, z czego
wiekszość stanowią środki zainkasowane w ża1-z f., podlegające repaĄcji
w roku 2013.

Regulaminy repartycji, stosowane w ZPAV wykorzystują dwa główne klucze podziału
pobranych wynagrodzeń: proporcjonalnie do udziału danego podmiotu w rynku
fonograficznym, oraz proporcjonalnie do udziału danego podmiotu w repertuarze,
wykorzystanym przez użytkownika. Metoda pierwsza stosowana jest tam, gdzie
ZPAV nie jest w stanie uzyskać danych o rzeczywistym wykorzystaniu poszczególnych
nagrań przez użytkowników, oraz tam, gdzie dane można by pozyskać, lecz ich
opracowanie byłoby ekonomicznie nieefektywne. W przypadku środków dzielonych
proporcjonalnie do udziału w rynku corocznie, zgodnie z regulaminem, odkładane
jest na rzecz nieznanych producentów 8% dzielonych kwot, które następnie służą
do zaspokojenia roszczeń uprawnionych, którzy zgloszą się w ciągu trzech kolejnych
lat, Po upływie trzech lat pozostałe środki dzielone są pomiędzy ustalonych
uprawnionych, zgodnie z ich udziałami w rynku muzycznym w roku, w którym
pobra no wynagrodzenie.

W przypadku środków, dzielonych proporcjonalnie do udziału w wykorzystanym
przez użytkowników repertuaźe, środki naliczane są dla każdego ustalonego
uprawnionego i są mu wypłacane niezależnie od tego, kiedy się po nie zgłosi.
Natomiast w przypadku środków, należnych za wykorzystanie repertuaru, co do
którego niemożliwe było ustalenie uprawnionego, podlegają one, jeśli nie uda się
w międzyczasie ustalić uprawnionych - podziałowi na podstawie udziału w rynku
muzycznym, po trzech latach od wpłynięcia na rachunek ZPAV.

ZPAV posiada 9 u mów z zagranicznym i orga nizacjam i zbio rowego zarządzania:

o Eesti Fonogrammitootjate Uhning {EFU) - Estonia

o Lietuvos gretutiniu teisiu asociacija (AGATA)- Litwa

o Latvijas lzpilditaju un producentu apvieniba (LalPA} - Łotwa

o collecting socieĘ of Neighbouring Rights of phonogram producers And
Performing Artists ln Private lnterest,,Prophon" - Bułgaria

o PaaHonpaaHulfi <DoHorpaSnqecxnń Anunnc - Rosja

o O6'eAnaHHn ni4npnełncra <<VxpaTHcuxnń ruystłvnnń anbflHc}) - Ukraina

o O6'eAnanHn ni4npuerucra <<Yxpaixcuxa nira nnyanvlhx npaB)) - Ukraina

r Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA)- Holandia

c Magyar Hanglemezkiadók Szóvetsćgót (MAHASZ} - Węgry

Wszystkie umowy zawarte są bezterminowo i doĘczą wzajemnej reprezentacji
Ń zakresie poboru optat z Ętułu odtwarzania, nadawania i reemisji kablowej.

Warto jednak podkreślić, że w zakresie praw producenckich, w odróżnieniu
od innych grup uprawnionych, większoŚĆ repertuaru zagranicznego reprezentowana
jest nie przez zagraniczne organizacje, lecz przez polskie podmioty, które
reprezentują repertuar zagraniczny i rozliczają się bezpośrednio ze ZPAV. ZPAV
wypłaca także wynagrodzenia bezpośrednio zagranicznym uprawnionym.

W roku 2012 dokonywano repartycji za }ata ubiegłe (głównie }Ot1- r.) i nie objęły one
wypłat dla zagranicznych OZZ; należy jednakże jeszcze raz podkreślić, że gros
wynagrodzeń za repertuar zagraniczny pobierają, na mocy umów licencyjnych,
podmioty polskie.; ponadto dokonano wypłat na rzecz zagranicznych uprawnionych
bezpośrednio, bez pośrednictwa O2.. ZPAV dokonując repaĘcji nie dokonuje
żadnego rozróżnienia między repeńuarem polskim a chronionym repertuarem
zagranicznym.

m)



n)

o)

2)

3)

4)

26 marca 2009 r. ZPAV zawarł porozumienie z ZAiKS i STOART w zakresie wspólnego
udzielania licencji na zwielokrotnienie nagrań muzycznych zawierających artystyczne
wykonania utworów słowno-muzycznych w celu ich odtwarzania na imprezach
tanecznych, tzw, ,,licencji DJ". Porozumienie to umożliwiło udzielanie licencji
na kopiowanie muzyki z nośników oryginalnych na nośniki cyfrowe w celu ich
odtwarzania przez DJów na imprezach tanecznych, co od dawna było postulowane
przez środowisko prezenterów muzycznych.

Pobrane od płatników wynagrodzeń środki pieniężne na rzecz producentów,
przechowywane są do czasu dokonania repartycji i wypłaty uprawnionym
na lokatach bankowych. Środki uzyskane z oprocentowania tych lokat są, decyzją
Zarządu, cześcią budżetu ZPAV i umożliwiają obniżenie potrąceń dokonywanych
z dzielonych środków. Dzięki temu potrącenia dokonywane z kwot zainkasowanych
z tytułu nadawania i ,,czystych nośników" obniżone zostały do poziomu 10%w 2a13
r,

7. Wykaz uchwat podięĘch przez organy ZPAV w 2at2 r.,
dotyczących dzialalności O:U ZPAV.

Uchwała Zanądu ZPAV nr t2l20t2 z dnia 18 kwietnia 2O!2r.

Zarządzatwierdził (4 głosami za) następujące regulaminy {w załączeniu):
1} Regulamin repartycji wpływów od nadawców radiowych i telewizyjnych z tytułu

emisji fonogramów i wideogramów muzycznych
Regulamin repartycji wptywów z tytułu odtwarzania fonogramów i wideogramów
muzycznych.
Regulamin repartycji wpfuwów z tytułu opłat na rzecz producentów fonogramów
wnoszonych przez producentów i importerów magnetofonów i innych podobnych
urządzeń oraz czysĘch nośników służących do utrwalania przy pomocy tych
urządzeń fonogramów w zakresie własnego użytku osobistego.
Regulamin repańycji wpływów z tytułu opłat na rzecz producentów wideogramów
muzycznych wnoszonych przez producentów i importerów magnetowidów i innych
podobnych urządzeń oraz czystych nośników służących do utrwalania przy pomocy
tych urządzeń wideogramów muzycznych w zakresie własnego użytku osobistego.

Uchwała Zarządu ZPAV nr t4l20t2 z dnia 20 czerwca 2OL2r.

Zarząd ZPAV podjął jednogłośnie (4 głosami za) uchwałę o przyjęciu sprawozdania z

działalności organizacji zbiorowego zarządzania ZPAV w roku 201-1 r. olaz o przedłożeniu na
podstawie art. 104 ust. 3a ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. ww. sprawozdania i rocznego sprawozdania finansowego ZPAV za rok żaLLwrazz
opinią i raportem biegłego rewidenta Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego i

podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej ZPAV (w

załączeniu).

Uchwała Zarządu ZPAV nr t9 lzatJ2 r. z dnia 5 września 2Ot.2l.

t. Zatwierdza się ,,Tabele stawek wynagrodzeń Związku Producentów Audio-Video
ZPAV dla producentów fonogramów i wideogramów muzycznych z tytułu nadawania oraz



nadawania w internecie (webcasting) fonogramów i wideogramów muzycznych" w
załączonym brzmieniu.

2. Na podstawie art. 11012 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego L994 r, z późn.zm. postanawia się przedłożyć tabele wynagrodzeń Związku
Producentów Audio Video dla producentów fonogramów i wideogramów muzycznych za

korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych w zakresie praw do fonogramów i

wideogramów muzycznych na polach eksploatacji: nadawanie oraz nadawanie w internecie
(webcasting) (,,Tabele stawek wynagrodzeń Związku Producentów Audio-Video ZPAV dla
producentów fonogramów i wideogramów muzycznych z tytułu nadawania oraz nadawania
w internecie (webcasting)fonogramów i wideogramów muzycznych"), w brzmieniu zgodnie
z pkt 1 powyżej, do zatwierdzenia przez Komisję Prawa Autorskiego.

3. Do występowania przed Komisją Prawa Autorskiego upoważnia się w ramach
samodzielnego działania wszystkich członków 7arządu ZPAV oraz Dyrektora Organizacji
Zbiorowego Zarządzania ZPAV Bogusława Plutę oraz Agnieszkę Kowalik-Garbiec.

8. Kierunki rozwoiu

podstawowe kierunki rozwoju działalności OZZZPAY w najbliższych latach obejmują:

. rozszerzenie inkasa w zakresie odtworzeń, we współpracy z pozostałymi działającymi
na tym polu OZZ (ZAiKS, STOART SAWP). W ramach tego kierunku działań, ZPAV
wspólnie z ZAiKS, STOART, SAWP i innymi OZZ złożył wniosek o zatwierdzenie wspólnej
tabeli wynagrodzeń na tym polu, i uczestniczy akĘwnie w prowadzonym postepowaniu.

r zwiększenie inkasa w zakresie nadań i reemisji, bowiem płatności wnoszone przez

polskich nadawców i operatorów kablowych są zdecydowanie niższe od opłat
wnoszonych w porównywalnych pod względem rozwoju ekonomicznego innych krajach

UE. W chwili obecnej głównym kierunkiem działań są negocjacje prowadzone ze

stowa rzysze nia m i reprezentującymi reeme ite ntów.

o zwiększenie częstotliwości repańycji (z rocznej do półrocznej lub kwartalnej), po

wprowadzeniu cyfrowego monitoringu nadawców oraz wybranej grupy użytkowników
dokonujących odtwarzania nagrań muzycznych.
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STATUT
ZWLĄZ:KU PROBUCENTOW AUDIO VIDEO (ZPAV)

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

1. ZwiązekProducentów Audio-Video ZPAV jest Stowarzyszeniem zrzeszającym producentów
fonogramów i wideogramów. Zwięek ma osobowość prawną.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospoiitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
4, Stowarzyszenie moze być członkiem organizacji międzynarodowych.
5. Nazwa ,,Związek Producentów'Audio Video", skrót ,,ZPAV" oraz zasttzezony znak

graflczny Związku stanowią dobra osobiste Stowarzyszenia i mogą być używane wyłącznie
na zasadach określonych przez Zanąd.

Rozdział Il
CeIe i sposoby ich realizacji

§2

Celem Stowarzyszenia jest ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonogramów
i wideogramów, reprezentowanie i wspieranie interesów i praw producentów fonogramów
i wideogramów otM prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej i kulturalnej
w dziedzinie fonografii; w tym w szczególności :

l) zbiorowe zarządzanie prawami do fonogramów i wideogramów swoich członków orazpra.w
podmiotów, które prawa do fonogramów i wideogramów powierzą Stowarzyszeniu oraz
udzielanie pomocy w działalności tych producentów łxzeszonych w Stowarzyszeniu,

2) wykonywanie zadań Órganizacji zbiorowego zarządzania prawami do fonogramów
i wideogramów, w tym zwłaszcza zslliązanych z wykonywaniem zbiorowego zarządzania,
dochodzeniem ochrony oraz inkasowanie, dochodzenie i podział naleznych uprawnionym do
tych fonogramów i wideogramów wynagrodzeń na podstawie obowiązującyeh w Folsce
przepisów prawa,

3) ochrona praw zagranicznych producentów fonogramów i wideogramów, korzystającyclr
w Polsce z ochrony w zakresie wynikającym z umów z tymi producentami lub
rep rezentuj ący mi i ch o r gani z acj ami mi ędzy nar od owym i,

4) stałę rozszerzanie zakresu ochrony prawnej producentów fonogramów i wideogramów,
5) wspieranie . i propagowanie dziąłalności nagraniowej producentów fonogramów

i wideogramów zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
6) inicjowanie wydawania i promowania fonogramów i wideogramów o wysokich walorach

ańystyęznych,

7,) dzińanie na rzecz podniesienia walorów artystycznych i technologicznych fonograrnów
i wideogramów, w tym unowocześnienia techniki nagraniowej,
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8) prowadzeni e działalności ędukacyjnej rv zakresie praw własności intelektualnej, technik

nug.aniowych, nośników dźwięku i/lub obrazu, przenoszenia dźwięku i/lub obrazu PoprZeZ
wyodrębnioną komórkę analityczno - badawczą

9) piowadzenie działalności statystycznej obejmującej fonogramy i wideogramy,

t'o1 iozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, obejmujących m.in. Prawa

autorskie i prawa pokewne przeznich posiadane,

§3

1, Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

1) wsp-ółdziałanie ; orginami władzy i administracji państwowej, krajowYmi' 
izigranicznymi organiiacjami zawodowymi i społecznymi,jednostkami gospodarczYmi

orui instytucjami zajmujacymi , się popularyzowaniem i rozpowszechnianiem

fonogramów i wideogiamó*, p.opugowaniem ochrony |ub zarządzaniem prawami

autorikimi i prawami pok e*nymi w zakresie objętym zadartiami Stowarzyszenia,

z) prowadzenie oziałatnóści informacyjnej, interwencyjnej i prawnej w celu ochronY Praw' 
iwoich członków w zakręsie, w którym nastąpiło powierzenie praw do fonogramu lub

wideogramuw zarząd,
3) orgunń**ie imprez promocyjnych, w tym konkursów i festiwali oraz Prowadzenie' 

działalności wydawniczej, popularyzująoej fonogramy i wideogramy,

4) podejmowanie innych dziaŁń, niezbędnych do realiz acji zadań statutowYch,

5i zarzĘdzanie otaz przyjmowbnie w zarząd i pod ochronę prawa pokrewne do' 
fonogramów i wideogiamow członków Stowarzyszenia oraz innych podmiotów, które

prawa te powierzą Stowarzyszeniu,
6) iawieranie umów o reprezentację, w tym o wzajemną reprezentację z organizacjarrń

zarządzającymi prawami do fonogramów i wideogramów , korzystających w Polsce

z ochrony ńu p-odrtu*ie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ataz

wiĘący ch Polslię umów międzynarodowych,
7) *sr"iynuni" i popieranie postępowań administracyjnych, cYwilnYch i karnYch,' 

mających na celu dóchodzenie ochrony praw producentów fonogramów i wideogramów

pri.a n ieautoryzo w anąprodukcj ą i dystrybucj ą fonogramów i wideo gramów,

8) prowadzenie iejestru 
- 
ipru* administracyjnych, karnych i cywilnych związanYch' 

i ochroną praw producentów fonogramów i wideogramów oraz gromadzenie dowodów

w tych sprawach, ,

9) prowadienie działalności edukacyjnej w zakresie prarv własnoŚci intelektualnej, w tYm
1 'obe;mu;ącej 

dochodzenie ochrony praw pokrewnych producentów fonogramów

iwideogramów,
10) gromadŹenie i dystrybuowanie danych związanych z rynkiem muzycznym w Polsce i na

Świecie, w iym organizowanie rankingów i klasyfikacji wydawanych fonogramów

iwideogramów,
11) powołanie komórki analitycznej dokonująoej badań nad kulturą muzyczną w Polsce i na

świecie,
powołanie komórki o charakterze ,,sądu polubownego", zajmującej się rozstrzyganiem

sp'orów dotyczących m.in. praw człanków Stowarzyszenia,
ńWorzenie- Sądu Polubownego, zajmującego się rozstrzyganiem sporów z udziałem

człorrków Stowarzysżenia.

i'E.i
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14) utworzenie komórĘi, zajmującej się analizą wykorzystanią fonogramów. i wideogramów

w nowych technologiach tworzenia, przekazywania i utrwalania fonogramów

i wideogramów.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§4

Członkowie Stowarzyszenia dzieląsię na zwyczajnych, wspierających oraz honorowYch.

Członkiem zutyczajnym Stowarzyszenia moze być osoba ftzyczna lub osoba prawna, będąca

producente* ńnogru*ów lub wideogramów, rozpowszechniająca lub będąca dystrybutorem
^fonogramów 

lub *id"og.umów,bądź prowadząca dzińalność ściśle powiązaną z produkcją

fonogramów lub wideogramów-
Człoikiem wspieĄącym moze byó osoba prawna lub ftzyczna, która zobowiąże się do

wspierania celów stowarzyszenia i płacenia obowiązującej składki.

Cjonek rvlyczajny lub wspierający, będący osobą prawną bierze udział w działalności

Stowarzysz Ćnia 
- 
przez s*Ógo przedstawiciela, ujawnionego w aktualnYm wYciągu

z Krajowego Rejóstru Sądowego bądź notatialnego pełnomocnictwa udzielonego przez

organy upoważ:nione do reprezentowania danej osoby prawnej,

ciłońiem zwyczajnym lub wspierającym moze być również cvdzoziemiec lub zagraniczna

osoba prawną nie ialóznie od swego ńiejsca zamieszkania czy siedziby.

Członkiem honorowym może być osoba ftzyczna, która w szczegó|ny sposób zasfuzYła się

w dziedzinie kultury.
Członek zv,lyczajny posiada 1 głos podczas Walnego Zebrania Członków.

§5

o przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek

,uini"r"ro*anego iub takze z inicjatywy własnej, w przypadku przyjęcia członka

honorowego.
ptzyjęcia dokonuje się na podstawie deklaracji podpisanej przez ubiegającą się osobę

rr,rvĆi"ąlub prawną.'Deklaracj apowyższa stanowi zobowiązanie do przestrzegania polskich

i międzynarodowych aktów prawnych dotyczących ochrony praw własnoŚci intelektualnej,

a tym pia* p.oducentów fonogramów i wideogramów. Jest ona jedn oznaczna z wyrażeniem

*oti *rtąpienia do IFPI - międzynarodowej otganizacji producentów fonograficznych,

w okresie jednego miesiąca od uzyskania członkostwa ZPAV,
przyjęcie-następuje z chwilą doręczenia zainteresowanemu pisemnego 

. 
zawiadomienia

o póaję.iu prr"ŹZarząd Stowarzyszenia decyzji o przyjęciu w poczet członków,

Nie może zostać członkiem zwyczajnym, ani wspierającym osoba, która nie uzYskała

p oparci a:co naj mn iej dwó ch członków zwy czajny ch.

Wszelka dńńa1nośL cńanka Storvarzyszenta związana z udzińęm we władzŹlch Związku

świadczona jest nieodpłatnie, chyba że zaruąd postanowi inaczej.

aJ.
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§6

członek 
^}ryczajny 

stowarzyszenia ma prawo do :

l) czynnego ibiemego wyboru do organów Stowarzyszenia,
ż) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia oraz
3) korzystania z jego pomocy w zakresie objętym zadaniami Stowarzyszenia - w sposób

okeślony w statucie,
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany :

1) przestrzegaĆ postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeńjego organów,
ż) przestizegać dobrych obyczajów, w tym etyki zawodowej i zasad uczciwej konkurencji,
3) opłacać składki członkowskie i inne świadczenia ustalone pruez władze Stowarzyszenia

araz uczestniczyó w realizącji zadań Stowarzyszenia.

.§7

1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do uczestniczenia w działalności
Stowarzysz enia z głosem doradczym,

2. Członek wspierający Stowarzyszeniajest obowiązany:
1) przestzegaĆ postanowień statutu, regulaminów, uchwał izarządzefijego organów,
2) opłacać zadeklarowaną składkę.

3. Członek honorowy ma prawo do uczesfiriczenia w działalności.Stowarzyszenia jedynie' 
z głosem doradczym, bez konieczności opłacania skłddek członkowskich.

§8

1, Przynależnośó do Stowarzyszenia ustaje z chwilą :

1) śmierci członka
2) likwidacji osoby prawnej, bądź jej przekształcenia w inną osobę prawną
3) wystąpienia zę Stowarzyszenia zg}oszonego na piśmie Zaruądowi po uregulowaniu

zdbowiązań wobec Stowarzyszenia
4) skreślenia z listy członków przez 7arząd Stowarzyszenia z powodu utraty jednego

z wymogów członkostwa, określonych w § 4 ust. 2,
5) wykluczenia ze'Stowarzyszenia, które na wniosek zainteresowanego następuje po jego

wysłuchaniu i/lub złożeniu przęz niego pisemnych wyjaśnień, o czym należy
poinformowaĆ.członka, na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia zpowodów:

nieprzestrzegania przęz cńonka postanowień statutu, regulaminów, uchwał
i zarządzeń organów Stowarzyszenia,

- nieprzestrzegania dobrych obyczajow, w tym etyki zawodowej i zasad uczciwej
konkurencji,
nieopłacenia składki członkowskiej lub innych świadczeń ustalonych przez władze
Stowarzyszenia,

- działania na szkodę Stowarzyszenia,
, -' zaangażowania członka w produkcję, irłpoń lub dystrybucję nieautoryzowanych

(pirackich) fon ogramów lub wideogramów,

1.

2.
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2.

_j.

4.

- świadomego i uporczywego odmawiania wypełniania zobo|wi4zań, pcstępolvania
w sposób dyskredytuj ący lub zakłó cający działa_ln ość S towarzys zenja,

Od decyzji o skeśleniu lub rvykluczeniu z listy członków przysługuje odwołanie do
Walnego Zebranta Członków. Do czasu rozpoznania odwołania, zainteresowany zostaje
zawieszony w prawach członka.
Po upływie jednego roku członek skreślony z listy może ubiegać się o ponowne przyjęcie do
Stowarzyszenia, jezeli spełnia wymogi statutu, a w wypadku skreślenia z powodu zalegania
w składkach, ponadto po uregulowaniu zaległości.
Po upłyiryię 2 lat członek wykluczony ze Stowarzyszenia może ubiegać się o ponowne
przyjęcie pod warunkiem wypełnienia wymogów statufu oraz stwierdzenia ptzez Zarząd
Stowarzyszenia, że postępowanie, które spowodowało wykluczenie nie ma już miejsca.

, Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są :

1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna

§10

1. Każdy członek Stowarzyszenia moze byó wybrany tylko do jednego organu Stowarzyszenia-
2, Głosowanie na kandydata nieobecnego moze nastąpić wówczas, gdy wyraził on zgodę na

kandydowanie napiśmie.

§11

Jeżeli 'statut nie stanowi inlaczej, uchwały organów Stowarzysz enia zapadają zvlykłą
większością głosów ,,za" lub ,,przeciw" spośród uprawnionych do głosowania w obecności
członków Stowarzyszenia dysponujących łącznie co najmniej połową głosów spośród
wszystkich uprawniónych.
W razie braku w wyznaczonym terminie na Walnym Zebraniu Członków przewidzianej
w pkt. 1 liczby głosów stanowiących kworum, zebranie odbywa się w drugim terminie,
z góry wyznaczonym. Uchwały powziętę przez Zebranie w drugim terminie są ważne bez
zachowania kworum określonego w pkt. 1.

§12

' i. Kadencja Z,arządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata,
ż. W przypadku, gdy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest niezdolny do dziŃania

ptzez co najmniej trzymiesięczny okres czasu, zrezygnuje bądż Llrnrze w trakcie

§9

1,

2.
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ż.

3. Odwołanie przewodniczącego 7.arządu i członków Zarządu, wymaga większości 2/3 głosów
,,za" lub ,,pfzeciw" przy obecności członków Stowarzyszenia dysponujących łącznie co
najmniej połową głosów spośród wszystkich uprawnionych.

§15

Walne ZebtanieCzłonków odbywa się laz na dwa lata ijest zwoływane przezZarząd.
Zarząd zawiadamia na piśmie, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, wszystkich
członków Stowarzyszenia o miejscu, czasie i'porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
Na wniosek zgłoszony ptzez członków zwyczajnych Stowarzyszenia dysponujących co
najmniej jedną cmvartą głosów na Walnym Zebraniu Członków lub z własnej inicjatywy
oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Zaruąd zwofuje Nadzwyczajne Walne Zębranie
Członków, z terminem tego zebrania wyznaczonym na dzień nie pózrriej szy niż w trzy
mies i ące o d otrzym an ia żądania zw ołania Wal ne go Zebr ania C złonków
Żądający zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków obowiązany jest zaproponować
porządek obrad zebtania,

§16

Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Zarządu lub jego Zaśępca, po czym
następuje wybór Przewodnic zącego Zebrania.

Rozdział VI
Zarząd

§17

l. Zaruądjest organem wykonavrczym Stowarzyszenia, kieruje jego pracą i odpowiada za
swoją działalność przed Walnym Zebranier.n Członków.

2. Zarząd składa się . z siedmiu członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
sekretarza, skarbn ika, trzech członków.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4, Członkiem Zarządumoże być wyłącznie członek zv,ryczajny Stowarzyszenia osoba ftzlczna.

§18

Do kompetencj i Zarządu Stowarzyszenia należy przede wszystkirn rea|izacja zadań
.Stowarzys2enia i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, a ponadto :

1) zwoływanie Walnego 7,ebraniaCzłonków i ustalanie porządku obrad
,?) przyjryowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
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sprawowania funkcji, utraci członkostwo w Stowarzyszeniu, odpowiednio Zarząd i Komisja
Rewizyjna, wyznaczy spośród członków zwyczajnych Storvarzyszenia, osobę działającą
wzastępstwie tego członka, do najblizszego Walnego Zebrania Członków. Kooptacja nie
moze przekroczyć Il3 liczby osób z wyboru.
Organy Stowarzyszenia, których kadencja się zakończyła, dzińają do chwili
ukonstytuowania się nowo wybranych organów, którym obowiązane są niezwłocznie
przekazaó prowadzone sprawy i majątek. Przekazania dokonuje się w formie protokolamej.
Walne Zębtanie Członków,może, w uzasadnionych przypadkach , przedłużyć na dalszy czas
oznaczony kadencj ę dotychczasowego Zarządu.
Władze Stowarzyszenia działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.

RozdziałY
walne zebr anie członków

§13

l, Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zębranie Członków. W Walnym Zebraniu
Członków udział biorą członkowie rwyczajni z głosem stanowiącym i członkowie
wspierający oraz honorowi z głosem doradczym.

§14

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego, pozostałych członków Zarządu

i członków Komisji Rewizyjnej,
2) udzielanie absolutorium ustępuj ąc emu Zarządowi,
3) uchwalanie wyty czny ch działalności Stowarzy szenia,
4) rozpatrywanie sprawozdań (w tym sprawozdań ftnansowych) oraz planów działalności

Stówarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów władz oraz zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu bądź wykluczeniu z listy członków,
7) uchwalanie zmiin statutu Stowarzyszenia,
8j podejmowanie uchwał o likwidacj i ęrozwiązaniu) Siowarzyszenia i o przeznaczeniu jego

mająlku,
9) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach

kraj owych i zagr anicznych,
l0) podejmowanie innych uchwał związanych z ograniczeniem lub rozszerzeniem

działalłości Stowarzyszenia określonej w §2 i § 3 Statutu.

Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statuttr lub rozwiązania (likwidacji)
Stowarzyszenia i przęznaczenia jego majątku wymaga dla swej wazności co'najmniej 2/3
głosów ,,za" w obecności członków Stowarzyszenia dysponujących łącznie co najmniej
połgwą głosów spośród. wszystkich uprarvnionych,

J,
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opracowywanie projektu reguldminu prac Zarządu i projektu zasad gospodarki finansowej
oraz innych regulacji prawnych młiązanych z działalnością Storvarzyszenia innych niz
zastrzeżonego dla Walnego Zębrania Członków.
zatrudnianie pracowników oraz uchwalanie regulaminu biura i nadzorowanie jego pracy,
prowadzenie bieżących spraw i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz
zarządzanie (gospodarowanie) jego majątkiem, w tym
Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
przyjmowanie zapisów, darowizn, dotacji i subwencji
podejmowanie decyzji w sprawach nie cierpiących

uchwalanie i realizacja budzetu

zwłoki, dotyczących działalności
Stowarzyszenia'
opracowywanie proj ektu sprawozdan i planów działalnoŚci Stowarzys zenia
podejmowanie decyzji w sprawacli nie zasttzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia
reprezentacja Stowarzys zęnia na zewnątrz.
określanie zgodnych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innymi aktami
prawnymi zasad sprawowania zarządzania i dochodzenia ochrony prawami do fonogramów
i wideogramów członków Stowarzyszenia i podmiotów, które powierzyły Stowarzyszeniu
prawa w tym zakresie, w tym tabel wynagrodzeń w ramach zbiorowego zarządzania
prawami producentów fono gramów i wideogramów.

§19

Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca, albo osoba upoważniona zwofuje Zarząd
z tygodniowym wyprzedzeniem, tak często, jak uzna to za stosowne, nie ruadziejjednak niz
razna trzy miesiące.
Przewodniczący lub jego Zastępca albo osoba upoważniona obowiązany jest zwołaó Zarząd
na pisemne żądanie co najmniej trzech pozostałych członków Zaruądu, z terminem zebrania
Zarządu nie później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymaniażądaniaz-łvołaniaZaruądu.
Przewodniczący lub jego Zastępca albo osoba upoważniona powiadamia członków Zarządu
o terminie i miejscu zebrania.
Przewodniczący Zarządu i jego Zastępca działają w imieniu Zarządu w okresie między jego
posiedzeniami. O 'dokonanych czynnościach powiadamiają Zarząd na najblizszym
posiedzeniu
Przewodniczący Zarządu albo osoba przez niego upowazniona reprezentuj e ZPAY
w posiedżeniach IFpI oraz innych otganizacji krajowych i międzynarodowych,

Rczdział VII
. Komisja Rewiryjna

j,

§20

Kornisj a Rewi zyj na j est organem kontro ln y m S towarzyszenia.

4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)
12)
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Komisja Rewizyjna
Przewodniczącego,
zebraniu.
Członkiem Komisji
ftzyczna.

składa się z 3 członków. członkowie komisji wybierają spośród siebie
zastępcę przewodniczącego i sekretarza, na pierwszym po wyborach

Rewizyjnej moze być tylko człońek zwyczajny stowarzyszenia osoba

l.

2.

§21

Do kompetencji Komisji Rewiz}j nejnależy :

1) kontrola działalności Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim zgodności gospodarki
finansowej zbudżetem Stowarzyszenia, dokonywana tak częston jak to umazastosowne,

2) opiniowanie projektu budżetu Stowarzyszrnia, przedstawianego pruezZarząd,
3) kontrola wykonywania uchwał i innych decyzji władz stowarzyszenia,
4) przedstawianie wniosków o zatwierdŹenie sprawozdań finansow,ych i innych, dotyczących

działalności organów Stowarzyszenia,
5) wykonywanie innych czynności zleconych przezwładzęstowarzyszenia,
6) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium

ustępuj ącem u Zar ządowi.

§22

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentów Stowarzysżenia, niezbędnych db
realizacji uprawnień wynikających z § 2l pkt.1-5 Statutu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w po s i edze niach Zar ządu.

Rozdział VIII
Biuro Stowarzyszenia

§23

W ramań Stowarzyszenia działa Biuro, działające w oparciu o zŃwięrdzoną przez Zarząd
strukturę organizacyjflą, w ramach którego poszczególne zakresy obowiązków wykonują
zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym osoby.
W posiedzeniach władz Stowarzyszenia może uczestniczyć z głosem doradczym
wYznaazony pracownik lub pracownicy Biura oraz zaproszenie goście i pełnomocnicy
Stowarzyszenia.
Posiedzenia władz Stowarzyszenia są protokołowane.
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Rozdział IX
Majątek i gospodarka finansowa

§24

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarnoŚci
publicznej.
Śto*urryŚ, enie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjrnowaó darowizny,
spadki i zapisy oraz korzystać z oflarności publicznej.
Stowarzyszenie mo.że prowadzić działalnośó gospodarczą według ogólnych zasad,
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
sŁuży rca|izacji celów statutowych i nie możę być przeznaczony do podziafu między jego
członków.

4. Stowarzyszenie może otrzymywaó dotację według zasń określonych w odrębnych
przepisach.

§25

Rachunkowość i gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzone są zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi na terenie Polski.

§26

Do nabywania, zbywania i obciązania majątku ruchomego i nieruchom€go oraz do
zaciągania i nnych zob 9w iązań upowazn i on y j est Zarząd S to w arzys zeni a.

oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz oświadczeń woli w imieniu
Zarządu, w tym związanych ze stosunkiem pracy, o którym mowa w § 23 pkt. 1

z uwzględnieniem treści § 26 pkt. 3, podpisują : Przewodniczący lub jego zastępca
i skarbnik, bądźPrzewodniczący i dwaj inni członkowie Zarządu.
Zarząd możę udzielić pracownikowi biura lub wyznaczonemu pełnomocnikowi
upowaznienia, ogólnego lub szczególnego do występowania w określonych w upowaznieniu
sprawach w ramach tealizacji statutowych celów, w tym do zawierania umów
cywilnoprawnych oraz umów o pracę z pracownikami Biura.
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oBzEczE§IE
K(§lI§Jl PRAWA AUToR§Ifl§Go

z dnia 13 maja 20M roku

Komisja hawa Arrtorskiego w składzie:

- Elżbieta Traple

Jerzy Grochulski
Andruej Matlak
Rafał sarbiński
Jacek shńikowski
Krzysaof Szu§ter
ZbigńęwżImigodzki

KoMls.JA PRAWA AuTofisKlEgo
MINISTEBSTW§ K1ŁTIJBY

ul. lftakołłskie PnedniŃeig 1Y17
00-071 Warszeryt

tel. 826-33-82, hx 827-3*58
s-mai} pdrewicz&nk.gw.pl

Przewodnicąga

Cz*ankowie -

na posiedzeniu w dniu 13 mąia 20S4 roką po roąpatrzeniu w§io§łuz$riąku Producentów

Audio yideo PAY z siedziĘ w'Warszawie z dnia 22 kwiebia 2002 roku o zatwierdzenie

tabęl stawek wynagrCId"§ń Związl§l Producentów Audio Video dlaprcducenńłr, fonogramów

i wideogranrów muzrycznych - na podstawie art.105 § 1 kę.a. w zwiryku z art. 108 ust. 3

ustaw! o prawie autorskirn i prawach pokrewnych z dnia 4lutego 1994 roku (tek§t jedn. Dz.

U. z2000 nr 80, poz- 904 zpóźn zrn)

1) umrra portępoweniew niniejszei sprrwią

2} ła podstawie roryuądzenia Ministra Kulttlry i §*uki z dnia T, gufuia 1994 r w

sprawie szczegołowych znsad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego,

wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postąrcwarrie prud ą Komisją oraz

zasad ich §fllosuśni a{Dz.U. Nr t38, poz- 716 zpóźn- zrrt.)

- kósxami postępowarria w części przekraczającej opłatę wniesionąprzez wnioskodawę

o*ręślonąw § 6 roryorządzerria obciążyó §karb Panstwa{Ministerstwo Kulfury),

obciążyć wnioskodawĘ kosztami ogłoszenia pla§owego dotycąpego wszczęłia

postpowania w sprawie zatwierdzenia tabel-



KoMlsJA PHAWA AUTOB§K|EGo
MtNlsTERsTwo KUITUĘY

ul. Krakłlwskie fuzedrnieścig 15/17
0G.O71 Warszawł

tet. 8ż6-33-8ż. fax 827-34-58
e-mail pdrewicz@mk, gov.pluzasadnienie

Dua 22 kwietnia ?§02 r. urpĘnął wniosek Z?AY a zaMęrdrnnie tabęl stawek

wynagrodzeń Związku Producentów Audio Video dla producentów fonogramów i

wideogramów rnuzycanych. Decyzją Nr 9 Ministra Kulttny z dnia 7 czetwca2a0? r- Minister

Kultury wymaczył skład Komisji Prawa Autorskiego da raryatzenia tego ryniosku.

Dnia 2? Iutego 2004 r. wpłynął wniosek wnioskodawcy o zańeszenie postępolivania w

niniejszej sprawie w zwiąku z trwającym procesem legislacyjnym w sprawie nowelizacji

ustawy o prawie autorskim i prawacb pokrewnycb i projektowane w qrm projekcie uchylenie

trybu zatwierdzania tabel wynagrodzęń. Poniewaz w dniu 13 maja 2aO4 r. pfoces legislacyjny

nie był juz prowadzony u/ tym zakresie, Komisja postanowiła nie uwzględniać tego wniosku-

Zgodnie z afi. 1a5 § l Kodeksu postępowania administracyjnego -gdy postępowanie z

jakiejkolwiek przyczyrry stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicarej wydaje

decyzję o umorzeniu po§tępowania". '$r niniejszej sprawie Źdaniem Komisji zachodzi

bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 § 1 kpa ze

względu na brak kompetencji Komisji Prawa Autorskiego da zatwierdzańa iub odmowy

zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korąvstanie z fonogramów lub wideogramów

muzycatych. Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym w komentarzrr do Kodeksu

postępowania administracyjnego, wydanie V, wydawnictwo C.H. Beclq strona 472, ,jednąz

fundamentalnych zasad państwa prawnego jest zasadą iż kompetencji organu administracji

pub§cznej do działan władczych nie rnoźna domniemywać-. W tej sytuacji w związku z art"

108 u§t. 3, który przewiduje zatwterdzanie tabel wynagrodzeń Ę|ko zakorzystanie z utworów

lub ańystycznych wykonań zachodzi brak kompetencji Komisji w przedmiocie zgłoszonego

wniosku i wobec tego należało orzec jak w sentencji arzs,częńa.

w trakcie postępowania wpłynęĘ wnioski szeregu uĄńkowników fonogramów i

wideogramów o dopuszczenie ich do postępowania w charakterze strony lub jako podmiotów

zainteręsowanych. Komisja nie zawiadamiała tych podrniotów o przebiegu po§tępowania ani

nie ptzesyłała im żadnych dokumentów w tej sprawie, gdyż podmioty te nie mogą

występować w niniejszym postępołvaniu w charaktetze stron. Jak orzekł N§A w wyroku z 14

maja żOłż r. sygn. akt I SA 3208-3209i01 ,,podmioty będące użytkownikami są

eainteresowane jedynie faktycznie wysokością ustanowionych stawek" i taki charakter

stosunku użytkowników do zatwierdzanych tabel wynagrodzen nie upoważnia ich do udziafu

w tym po§tępowaniu jako §trona. Stanowisko NSA, iż podmiotom korzystaj ącym Z utworów



KoMISJA PRAWA AUTOHS}(]Ł§U
' -- MiŃlsrnnsTwo KutTuRy
U. iditóą,stle Przędmisście 15117

*,. *r3$3]ćrTffili?- 
'u-sa;-ńłt, pdrewicz@mk,gov,pl

iub a*ystycmych *ykonari a to sałro trzeba odnieść do fonogramów i wideogramów nie

prz7sfuguje prąrmiot strony w rozumieniu art- 28 kpa w sprawie o zatrvierdzęnie tabel

wynagrodzeń jest utrwalone w dotychczasowym orzecznictwie Komisji i NSA.

§/ trakcię postępowania wpłynął także wniosek OIGKK o dopuszczenie do udziału w

postgrowaniu w charaktęrze strony postąnwania ewentualnie w charakterze

zainteresowanego i w odnięsięniu do tego wniosku Komisja aanałą że ńę ma podstaw na

gruncie art. 28 Ęa do dopuszczenia tego podmiotu do postępowania w charakterze strony-

wpłynął takze wniosek SNART o dopuszczenie na prawach strony na podstawię art- 31 § 1- 4

kpa i ten wniosek Komisja na posiedzeniu w dniu 13 maja 2aO4 r. postanowiła uwzgl$nić.

Umorzenie postępowania w niniejszej sprawie na podstawie afi. 105 § 1 kpa nie ozrracza w

zadnym wypadku brakB podstawy materialnoprawnej po stronie wnioskodawcy do

a zbiorowe1a ł:rządrn prawami producentów fonogramów i wideogramów i

pobierania z tytr*u wykotzystył-ania tych pra$i wynagrodzeń od uĄltkowników,

w zakresie swobody kontralłtowej, wnioskodawca w celu ,ułatwienia użYtkownikom

korzystania z pra}v producenckich podlegających zbiorowemu zarządowi povrinien korrystaĆ

z opracowanych przez siebie tabel i informację o wysokości ądanych wynagrodzeń

udostępniać użrytkov*nikom w j ak naj szerszym zakresie,

Pqpcz§nie
ffi p*y-łueuje odwołanie do Ministra Kułtury w terminie 14 dni od dnia doręczenia

orzeczenia.

Prztrodniczący - ElżbiebTraple

chlonkowie Jerzy Gnchulski

Andrzcj Metlak

Rsfsl §rrbński

Jłcek§kubilrowski

Krzlsztof §zuster

Zbigniew ŻmĘrodzki



KOMISJA PRAWA AUTORSKiEGO
MlNlSTERsTwo KULTURY

ul. Krakowskie Przedmieście 1§117
00-071 l§arszawa

tel. 826-33-82, fax 827-3{-58
e-mail: pdrewicz@rnk. gov.pl

OĘvrrrują:
l} dą
2} Zwiąek Producentów Audio Video, ul. Kruczkowskiego LZD, aa-380 Warszawą
3) §towarryszenie Niezależnych Autorów Radiowych i Telewizyjnych §NART, ul.

Panska 77 ł79 lak. 504, 00-834 \Yarszawą
4} Małopolska Telewizja Kólowa,,S.TAR-TV" sp. z o.o., ul. Nawy Świat 66, 33-100

Tamów,
5) Telewizja Kablowa §p. z o.o., ul" Szarych Szeregów 23 B, 88-100 Inowrocław,

6) A§TRA PlŁA Henryk Małdziński, Zbigliew Ryczek sp. j., ul. Mieszka L7,64-920
Piłą

?} ogólnopolska lzbą Gospodarcza Komunikacji Kabiowej, ul. Mieszka I 2-4,65-040
Zielona Góra,

S) R§T El-Net §.A., ul. Domaniewska 41,02,672 Warszawą
9i Zielonogórska Telewizja Przewodowa SA, ul, Stefana Wyszynskiega Ż9, 65-536

ZielonaGórą
10)AUTOCOM sp, z s.o., ul. Lubęlska29, 30-003 Kraków,
t I)MULTIMEDIA Polska sp, z o.o., ul. Tadeusza Wendy 7l9,8|-34l Gdynia,
12) STREAM COMMt}MCATIONS sp, z o.o., al. 29 Listopadal30,3L-406 Kraków,
t3}P.U JAR§AT, ul. Zbyszka z Bogdańca 73, 80-419 Gdańsk,

14} Telewizja Kablowa DAMI sp. z o.o., ul. Zbrowskiego 14, 26-6aa Radom,

15} UPC Telewizja Kablowa sp. z o.o., ul. SzturmoważĄ, a2-678 Warszawą
16) §ATON PPUH sp. z o.o., ul. Szczecńska 6A, 7żĄa0 Golenióą
17) §półdzielnia Mieszkaniową ul. Moniuszki 13, 86_300 Gr1[ldziądz,

18} Kabelton sp,z o.o., ul Grodzka ż,7a-56a §zczecin,
19)RTK ALIIOCOM sp. z o.o., ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków,
?OiEL§@T sp- z o.o., .,!, Kłod*i"ku 97,4I-7ł6 Ruda Ś!ą5ka,

21i §,C. TRACO-SAT, ul. BałĘcka ż,47-230 Kędzierzyn-Kozle,
22)Kancelaria Radców Prawnych: Anna Smycz, Bartosz Kępinski, Adam Jucewicz sp.p,,

ul. MaĘki 1A, 85_061 Bydgoszcz, pełnomocnik Aster City Cable sp_ z o.G.,

23)Tetewizja Kabłowa Poznań S.A., ul_ Klaudyny Potockiej 25,6a-żl1 Poman



r}. d§Ącv-i.w Ą/,{ a

Uchwała ZarząduZPAY ey ż4/2010 z dnia 16 czerwca 20trS n.
Zarząd przyjąŁ tekst jednoliĘ Tabel stąwek wynagrodzeń Zwiqzku Producentów Audio-Video
ZPAV dla producentów fonogramów i wideogramów nxuzycznych na dzień 16 częrwca 20i 0 r.
(załączruk ffi 2), z uwzględnieniem zmiarty tabeli wynagrodzeń ZPAY z ĘĄułu odtwarzania
fonogramów i/lub wideo gramów muzycznych.
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TABELE STAWEK WYNAGRODZEŃ
ZWIĄZKU PRODUCENTO\il AUDIO_VIDEO ZP AV

dla producentów fonogramów i wideogramów muzycznych

Tabele niniejsze obejmują korzystanie z fonogramów i wideogramów muzycznych
podlegających ochronie na mocy ustawodawstwa polskiego oraz ratyfrkowanychprzezPolskę
umów międzynarodowych, zgodnie ze stanern pramym obowiązującym na dzien
zatuierdzenia tabel.

I. Wynagrodzenia z tytułu o odtwanania fonogramów i/lub wideogramów murycznych

'-? ,'t
z- ('w \ )<-

Przykładowy rodzaj
działaIności

Roaniar działalności
użytkownika

Stawka ryczałtowa

SzaĘ grające, karaoke, innę
w ządzenia odtwarzaj ąc e

odpłatnie fonogramy i
wideogramy murycznę

50 Pl-Nimies zakużde posiadane
lxządzenie

Bale i irrne jednorazowę
imprezy taneczre

do 50 osób

do l00 osób

do 200 osób

powyzej 200 osób

35 ń/imprezę
65 zŁ / imprezę

l25 ń l imFrezę

215 ń limprezę

Dyskoteki do 200 miejsc

do 500 miejsc

do 1000 miejsc

za każde następne
rozpoczęte I000 miejsc

635 PLN miesięc-nię

1270 PLN miesięcznie

2115 PLN miesięczrie
+ l055 PLN
miesięcznie

W pr4lpadku imprez odbywających
się wyłączrrie w weekendy (pt, sob,
niedz) stawka wynagrodzenia
wynosi 600ń stawki ryczałtowej.
Za kaZdy kolejny dziefi poza
weekendem - dodatkowo 207o
stawki podstawowej.

Kluby (lokal
gastronomicny lub pub, w
którym odbywają się
imprezy taneczre)

do 100 m2

do 200 m2

do 500 m2

za każde następne
rozpoczęte 50a m2

nagłośnionej powierzchn i
dostępnej dla gości

300 PLN miesięczrrie

500 PLN miesięczrrie

750 PLN miesięcznię

+ 400 PLN miesięczrlie

Inne lokale gastronomiczre
(w tym puby, restauracje,
bary, j adłodajnie, fast fooĄ
Ę.)

do 50 m2

do 100 m2

do 200 m2

za ka:żde następne
roą)oczęte ]00 m2

nagł o ś ni onej p ow i erz chni
dostępnej dla gości

55 PLN miesięcnie

125 PLN miesięczrie

220 PLN miesięczrrie

+ 55 PLNmiesięcznie
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Kursy tńca, aęrobic do 5 zajęć tygodniowo

od 5 do 10 zajęć
tygodniowo

zakńdę następne
rozpaczęte

10 zajęć tygodniowo

100 PLN miesięcznie

200 PLN miesięcznie

+ 100 PLN miesięcarie

Fitness kluby z wyłączeniem
zajęć aerobiku

do 100 m2

dożOOm2

do 400 m2

powyżej 400 m2

55 PLN miesięcańe

1l0 PLN miesięcanie

220 PLN miesięcnie

350 PLN miesięcznie + l50 PLN
miesięcnie

za każde roryoczęte 5 00 m2
powyżej 1000 m2

EvenĘ (widowiską targi,
wystawy, fesĘny, imptezy
rekreacfne i sportowe)

do i00 uczestników
do 200
do 500
powyżej 500

25 PLN zakażdy dńeń
55 PLN zakuzdy dńeń

1 l5 PLN zakzżdy dńeń
215 PLN zakażdy dzień+20 PLN
zakzrżde 500 uczestrików powyżej
l000

Sklepy i inne obiekly
harrdlowe

do 50 m'
do 100 m2
do 200 m2
za ka:żde następne
rozpoczęte I00 m2

nagł oś ni onej p ow i erz chni
dosteonei dla klienta

25 PLN miesięczrie
55 PLN miesięcanie

110 PLN miesięczrie
+ 20 PLN miesięcznie

Tereny rekreacyjne (baseny,
lodowiska, bowlĘ, place
zabaw itp.),, wyłączeniem
fitness klubów i innych
obiektów uj ętych odrębnymi
pozyciami tabeli

do 200 m'
do 500 m2
ponad 500 m2

l l0 PLN miesięcarie
220 PLN miesięczrie
350 PLN miesięcmie + 30 PLN
m iesięczrie za każdę rozpoczęte 500
m2 powyzej 1000

Zal<Łady ushrgowę, nie
obj ęte innlrni pozycjami
tabęli

do20 m'
do 50 m2

do 100 m2

za kqżde następne
rozpoczęte I00 m2
nagł ośnionej p ow i er z chni
dostępnei dla klienta

20 PLN miesięczrie
50 PLN miesięcznie

105 PLN miesięcznie
+ 55 PLN miesięcznie

Hotele, pensj onąty, ośrodki
wlpoczynkowe (z
wykluczeniem innych
rodzaj ów działalaości nŁ
wvnaiem ookoi)

do 20
do 50
do 100
powyżej 100 pokoi

40 PLN miesięcznie
100 PLN miesięcarie

200 PLN miesięcznie
400 PLN miesięczrie

Srodki transporhl
pasazerskie go (odtworzenia
na pokładach statków, w
samolotach, autobusach i in.)

za autobus
inne środki transporfu:
do 50 miejsc

do 100

do 500

powyżej 500 miejsc

20 PLN miesięcmie

10 PLN za rejs jednodniowy lub
jeden dzień rejsu
20 PLN za rejs jednodniowy lub
jeden dzień rejsu
55 PLN za rejs jednodniowy lub
jeden dzień rejsu
l05 PLN za rejs jednodniowy lub
ieden rlźgfi rc|5u



Kina (odtworzenia w
przerwach między seansami)

do 200 miejsc
do 500 miejsc
do l000 miejsc
za kaZdy następrry

l05 PLN miesięcmie
220 PLN miesięczrrie
430 PLN miesięczrie
+ 220 PLN miesięcznie
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II. Wynagrodzenia z Ętułu nadawania wprowadzonych do obrotu fonogramów i
wideogramów muzycznych

l.

W rozumieniu niniejszej tabeli nadawaniem jest rozpowszechnianie fonogramów i
wideogramów muzycznych drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w
sposób bezptzewodoorry (naziemny iub satelitarny) lub w sposób przewodowy.
Podstawę zakrvalifikowania kategorii nadawcy wedfug liczby mieszkńców w obszarze
nadń stanowią dane określone w poszczególnych decyzjach Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji.

Nadania telewizyjne

katesoria nadawcy stawka minutowa Miesieczna stawka zry czałtow ana
1. Nadawca ogólnopolskt
(ponad 30 mtn mieszkańców w
obszarzę nadan)

30 PLN/min nadania
lub

0,6 YowpŁywów brutto (z wyłączeniem
podatku VAT), uąlskiwanych przez
nadawcę w rvłiązku z ptow adzoną
działalnością nadaw czą - w łm
wpĘwów z reklam, ogłoszeń,
komunikatów, programów
sponsorowanych, umów barterovrych
(z wyjątkiem barterów
fonografi cznych), sprzedazy czasu
antenowego, dotacji, subwencji i
innych wpływów rwięany ch z
promowarriem w postaci bezpośrertniej
lub pośredniej usług, towarów,bąM
finrr oraz wpĘwów ą!61nmentowych.

2. Nadawca ponadregionalny
(do 30 mln mieszkńców w
obszarze nadań)

20 PLN/min nadania
1ub

0,6YowpŁywów j.w.

3. Nadawca regionalny
(do 15 mln mieszkańców w
obszarze nadań)

l0 PLN/min nadania
lub

0,6 % wpĘwów j-w.

4. Nadawca lokalny
(do 5 mln mieszkańców w
obszarze nadń)

5 PLN/min nadania
lub

0,6 % wpływów j.w.

katesoria nadawcv stawka minutowa Miesieczna stawka zrvczaftowana
1. Nadawca ogólnopolski
(ponad 30 mln mieszkńców
w obszarze nadań)

6 PLN/min nadania 2 % wpĘwów brutto (z wyłączeniem
podatku VAT), uąlskiwanych przez
nadawcę w związku zprowadzoną
działalnością nadavłcą- w tym
wołvwów z reklam- osłoszeń_

ż. Nadania radiowe
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III. Wynagrodzenia z Ętułu reemisji fonogramów i wideogramów muzyczlnych w
sieciach kablowych

o w rozumieniu niniejszej tabeli reemisję w sieci kablowej stanowi równoczesne i
integralne nadanie fonogramu i/iub wideoglamu muzyczftego nadawanego przez iwtą
organizację radiową lub telewizyjną.

[V. Wynagrodzenie z tytułu webcastingu

o W rozumieniu niniejszej tabeli webcasting stanowi nadawanie fonogramu i/lub
wideogramu muzycznego poptzezjego udostępnienie w celu pobrania za pośrednictwem
sieci Internet w sposób umożiwiający odtworzenie tego fonogramu i/lub wideogramu bez
konieczności uprzedniego skopiowania go w całości do pamięci komputera odbiorcy
(użytkownika) i w sposób uniemożliwiający jego powtórne odtworzenie bęz ponownego

lub

komunikatów, programów
sponsorowanych, umów barterowych
(z wyjątkiem barterów
fonografi cznych), sprzedazy czasu
antenowego, dotacji, subwencji i
innych wpływów rwiązany ch z
promowaniem w postaci bezpośredniej
lub pośredniej usług, towarów, bądź
firm oraz wpłvwów abonamentowych.

2. Nadawca ponadregionalny
(do 30 mln mieszkańców w
obszarze nadart)

4 PLN/minnadania
lub

2 % wpĘrvów j.w.

3. Nadawca regionalny i
lokalny
do 0,1 mln
do 0,3 mln
do 0,7 mln
do i mln
do 2 m]n
do 3 m]n
do 4 mln
do 5 m]n
do 6 m]n
do 10 mln
do 15 mln mięszkańców w
obszarzę nadń

0,20 PLN/min nadania
0,25 PLN/min nadania
0,40 PLN/minnadania
0,60 PLN/min nadania
0,80 PLN/min nadania
1,00 PLN/min nadanja
1,20 PLN/min nadania
1,40 PLN/minnadania
1,60 PLN/min nadania
2,00 PLN/min nadania
2,50 PLN/min nadania

lub

2%wpŁywów j.w.

Rodzaj reemisji Stawka w złoĘch Miesięczna stawka
zrvczałtowana

1. Reemisja programów
telewizyjnych

0,15 PLN od kazdego abonenta lub 0,3%o od tłpływów brutto (z
wyłączeniem podatku VAT)
uzyskiwanych pr zez op er ator a
w zrryiązku z działalnością
operatorską - w tym wpływów z
opłat abonamentowych, reklam,
ogłoszeń, komunikatów,
prosarnów sponsorowanych.

2. Reemisja programów
telewizyinych i radiowvch

0,20 PLN od kazdego abonenta lub 0,4ońwpĘwów j.w.
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pobranią oraz bez umozliwienia uzltkownikowi dokonywania wyboru udostępnianych

utworów.

wynagrodz eńe z§ltufu webcastingu fonogramów wynosi:
do 50 potencjalnych jednoczesnych uzytkowników _ 100 PLN/mies.

od 51 do 100 potencjalnych jednoczesnych uĄrtkowników - 200 PLN/mies.
od 101 do 200 potencjalnychjednoczesnych użytkowników - 300 PLN/mies.

od 201 do 500 potencjainych jednoczesnych uĄrtkowników _ 400 PLN/mies.
powyżej 500 potencjalnych jednoczesnych uzytkowników - 400 PLN/mies + 25

irtNl*i.s za kńde rozpoczęte 100 powyżej 501 potencjainych jednoczesnych

użytkowników.

Wynagrodzenie z tytułu webcastingu wideogramów muzyczrrych wynosi:
do 50 potencjalnych jednoczesnych uzytkowników - 200 PLN/mies.
od 51 do 100 potencjainych jednoczesnych ułtkowników - 400 PLN/mies.
od 101 do 200 potencjalnych jednoczesnych uĄrtkowników - 600 PLN/mies.
od 201 do 500 potencjalnych jednoczesnych uĄńkowników - 800 PLN/mies.
powyżej 500 potencjalnych jednoczesnych uzytkowników - 800 PLN/mies + 50

FtN/-i", za kazdę rozpoczęte 100 powyżej 501 potencjalnych jednoczesnych

uffiowników.

Wynagrodzeńe zqń]łu webcastingu fonogramów i wideogramów muzycztychwynosi:
do 50 potencjalnych jednoczesnych uzytkowników - 250 PLN/mies.
od 51 do 100 potencjalnych jednoczesnych uĄrtkowników - 500 PLN/mies.
od 101 do 200 potencjalnychjednoczesnych użfikowników - 700 PLN/mies.
od 201 do 500 potencjalnych jednoczesnych użytkowników - 1000 PLN/mies.
powyżej 500 potencjatnych jednoczesnych uĄńkowników - 1000 PLN/mies + 60
plN/mies za kazdę tozpoczęte 100 powyżej 501 potencjalnych jednoczesnych

uzytkowników.

I1ośó potencjainych jednoczesnych uzytkowników jest determinowana przez ograniczenia
narzucone ptzez uzytkowane oprogrcmowanie serwera, a przy braku takich ograniczeń -

przez przepustowość wykorzysĘwanego łącza-

W prąpadku orgartlzacji tozpocrynających działalność w zakresie webcastingu
wynagrodzeńeprzezpierwszych 6 miesięcy działalnościmożę być obnizone o 50%o.

V. Wynagrodzenie z tytułu kopiowania fonogramów i wideogramów muzycznych z
wprowadzonych do obrotu egzemplarą, w celu ich odtwarzania w rozumieniu ań. 6 pkt.
9 w związku z art.101 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
L994 r.

. wynaetrodzenie z ty1llłu kopiowania fonogramów i wideogramów muzycznych z
wprowadzonych do obrotu egzemp|arzy na inny nośnik (np,CD,HD) w celu ich
odtwarzania ptzez DJ-ów lub inne podmioty dokonujące odtworzeń fonogramów i
wideogramów muzycznych w dyskotekach, klubach, pubach, na balach, imprezach
masowych, Ę. wynosi - 500 złoĘchzarok kalendarzovyy od I sĘczńa do 31 grudnia
danego roku.



o Wyna8rodzenie z Ę,tułu kopiowania fonogramów i wideogramów mrrzycznych z
*p.oiudronych do obrotu egzemp|aruy na inny nośnik (np.CD,HD) w celu ich
odtwarzania w sklepach, lokalach gastronomicznych, punktach usługowych i innYch

Iokalizacjach objętych za,wartą ptzez uzytkownika zę ZPAY umową generaĘ na

odtwarzanie fonogramów i wideogramów muzlcznych wynosi: - 150 złotych za rok
kalendarzolvy od 1 s§cznia do 31 grudnia danego roku za kużdy lokal użytkownika, w
którym dokonywane są odtworzenia kopiowanych fonogramów i wideogramów

muzycznych.

o Wynagrodzenie z Vtułu kopiowania fonogramów i wideogramów muzYcmYch z

,łpro.iadzonych do obrotu egzemplnza na serwer użytkownika z zamlarem ich

udostępnianiav,ryłączńe w ramach sieci prywatnej użytkownika w celu odtwarzania w
sklepaóh, lokalach gastronomicznych, punktach usługowych i innych lokalizacjach

objętych zawartą ptzez użytkownika ze ZPAY rrmową generalną na odtwarzanie

fonÓ$amów i widóogramów muzyc7a\ych, bez możliwości kopiowania fonogramów i
wideógramów murycznych na twarde dyski lokalnych jednostek sieci użytkownika,

*y.rori _ 50 ńoĘch za rok kalendatżory od 1 sĘcznia do 31 grudnia danego roku za

każdy lokal użytkownika, w którym dokonywane są odtworzenia kopiowanych

fono gramów i wideo gramów muzy czny ch -

o Za niepełne okresy tocz;r7e wynagrodzenie na]iczane jest wg wzoru (12-NYi2 stawki

,o"r;6.i, ptzy 
"rry^ 

N oznacza zakonczone miesiące danego roku kalendarzowego

nieobj ęte umową licencyjną.

VI. Postanowienia końcowe.

Stawki określone w niniejszej tabeli nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

Ztyczahowarte stawki kwotowe podlegają waloryzacji w okresach rocznych liczonych na

dzięń 1 stycznia kazdego roku począwszy od 1 styczrria 2071 r., stosownie do

średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego

ptzezcus. iwaloryzowane stawki podlegają zaokrągleniu do pełnej złotówki_



TABELE STAWEK WYNAGRODZEŃ ZPAV
z Ę;tułu odtwarzania fonogramów i/lub wideogramów muzycznych
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Przykładowy rodzaj działalności Rozmiar działalności
użytkownika

Stawka ryczaftowa

Szafy grające, karaoke, inne
urządzenia odtwa rzające od płatn ie
fonogramy i wideogramy muzyczne

53,51 PLN miesięcznie
za każde posiadane urządzenie

Bale i inne jednorazowe imprezy
taneczne

do 50 osób

do 100 osób

do 200 osób

powyżej 200 osób

37,45 zł t imprezę

69,56 zł / imprezę

133,76 zł limprezę

230,08 zł limprezę

Dyskoteki do 200 miejsc

do 500 miejsc

do 1000 miejsc

zakażde następne
rozpoczęte 1000 miejsc

679,52 PLN miesięcznie

1 359,05 PLN miesięcznie

2263,30 PLN miesięcznie

+ 1 128,97 PLN miesięcznie

W przypadku imprez odbywających się wyłącznie
w weekendy (pt., sob., niedz.) stiawka
wynagrodzenia wynosi 60% stawki ryeałtowej.
Za każdy kolejny dźeń poza weekendem
- dodatkowo 20% stawki podstawowej.

Kluby (lokal gastronomiczny
lub pub, w którym odb}lwająsię
imprez! taneczne)

do 100 m2

do 200 m2

do 500 m2

zakażde następne
rozpoczęte 500 m2
nagłośnionej powierzchni
dostępnej dla gości

321,04 PLN miesięcznie

535,06 PLN miesięcznie

802,59 PLN miesięcznie
+ 428,05 PLN miesięcznie

lnne lokale ga§tronomiczne
(w tym puby, restauracje, bary
jadłodajnie, fastfood, itp.)

do 50 m2

do 100 m2

do 200 m2

za każde następne
rozpoczęte 100 m2
nagłośn ionej powierzchni
dostępnej dla gości

58,86 PLN miesięcznie

133,76 PLN miesięcznie

235,43 PLN miesięcznie
+ 58,86 PLN miesięcznie

Kursy tańca, aerobic do 5 zajęć tygodniowo

od 5 do 1O zalęć tygodniowo

za każde następne rozpoczęte
1Ozajw tygodniowo

1O7,O1 PLN miesięcznie

214,02 PLN miesięcznie
+1O7,01 PLN miesięcznie

Fitnes kluby z wyłączeniem zajęć
aerobiku

do 100 m2

do 200 m2

do 400 m2

powyzej 400 m2

58,86 PLN miesięcznie

117,71PLN miesięcznie

235,43 PLN miesięcznie

374,54 PLN miesięcznie + 160,52 PLN mies.

zakażde rozpoczęte 500 mPowyżej 1000 m2



Eventy {widowiska, targi, wystawy,
festyny, imprezy rekreacyjne
i spońowe)

do 100 uczestników

do 200

do 500

powyżej 500

26,75 PLN zakażdy dzień

58,86 PLN zakażdy dzień

123,06 PLN za każdy dzień

230,08 PLN za każdy dzień + 21,40 PLN

zakażde 500 uczestników powyżej 1000

Sklepy i inne obiekty handlowe do 50 m2

do 100 m2

do 200 m2

zakażde następne
rozpoczęte 100 m2
nagłośn ionej powierzchni
dostępnej dla klienta

26,75 PLN miesięcznie

58,86 PLN miesięcznie

117,71PLN miesięcznie

+21,4O PLN miesięcznie

Tereny rekreacyjne (baseny, lodo-
wiska, bowling, place zabaw itp.),
z wyłączeniem fitness klubów
i innych obiektów ujętych
odrębnymi pozycjami tabeli

do 200 m2

do 500 m2

ponad 500 m2

117,71 PLN miesięcznie

235,43 PLN miesięcznie

374,U PLN miesięcznie + 32,10 PLN mies.
zakażde rozpoczęte 500 m2 powyżej 1000

Zakłady usługowe, nie objęte
innymi pozycjami tabeli

do 20 m2

do 50 m2

do 100 m2

zakażde następne
rozpoczęte 100 m2
nagłośnionej powierzchni
dostępnej dla klienta

21,40 PLN miesięcznie

53,51 PLN miesięcznie

112,36 PLN miesięeznie

+58,86 PLN miesięcznie

Hotele, pensjonaty, ąśrodki
wypoczynkowe (z wykluczeniem
innych rodzajów działalności
niź wynajem pokoi)

do 20

do 50

do 100

powyzej 100 pokoi

42,80 PLN miesięcznie

1a7,0'| PLN miesięcznie

214,02 PLN miesięcznie

428,a5 PLN miesięcznie

Środki transpońu pasażerskiego
(odtworzenia na pokładach statków,
w samolotach, autobusach i in.)

za autobus

inne środki transpońu:
do 50 miejsc

do 100 miejsc

do 500 miejsc

powyźej 500 miejsc

21,40 PLN miesięcznie

10,70 PLN za reis jednodniowy
lub jeden dzień rejsu

21,40 PLN za Ęs jednodniowy
lub jeden dzień rejsu

58,86 PLN za Ęs jednodniowy
lub jeden dzień Ęsu

112,36 PLN za Ęs jednodniowy
lub jeden dzień rejsu

Kina (odtworzenia w przerwach
między seansami)

do 200 miejsc

do 500 miejsc

do 1000 miejsc

za każde następne

rozpoczęte1000 miejsc

112,36 PLN miesięcznie

235,43 PLN miesięcznie

460,15 PLN miesięcznie

+235,43 PLN miesięcznie

7ryczałławane stawki kwotowe określone w niniejszej tabeli, nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT),
podlegająwaloryzacjiw okresach rocznych liczonych na dzień 1 stycznia każdego roku, począwszy
od 1 stycznia 2013 r., stosownie do średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
publikowanego przez GUS. Zwaloryzowane stawki podlegajązaokrągleniu do pełnejzłotówki.
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Regulamin reparĘcii wpłvwów z tytulu opłat na rzecz producentów fonogramów
wnoszonvch pnez producentów i impońerów magnetofonów i innych podobnvch

uzadzeń oraz czvstych nośników służacych do utrwalania przv pomocv tych uzadzeń
fonogramów w zakresie własnego użvtku osobistego.

§1
Regulamin niniejszy ustala zasady podńńu pomiędry uprawnionych wpływów ztytńu opłń
na rzecz producentów fonogramów wnoszonych przez producentów i importerów
magnetofonów i innych podobnych urządzeh oraz czysĘch nośników sfużących do utrwalania
przy pomocy tych vtądzeń fonogramów w zakresie własnego użytku osobistego,

§2
1. Podziń wpĘwów, o których mowa w §1 powyżej, dokonywany jeś z uwzględnieniem

zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Kulfury z dniaZ czerwca2aa3 t (Dz. U. nr
105 poz. 991) oraz w roryarządzeńu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dńa
15 grudnia 2008 r. (Dz. U. tu 235 poz. 1599) pomiędzy uprawnionych producentów
fonogramów oraz właściwe argańzacje zbiorowego zauądzaŃa prawami producentów
fonogramów.

2. Przęz właściwe organizacje zbiorowego zarądzania prawami producentów fonogramów
rozumie się orgarrizacjercprezenfujące producentów fonogramów, posiadające zezwolenie
Ministra Kultury na zbiorowe zarządzańe prawami pokrewnymi w zakresie praw do
fonogramów.

§3
1. Podział wpływów, o których mowa w §1 powyżej, pomiędzy uprawnionych odbywa się

po uprzednim potrąceniu kosźów administracyjnych ZPAV z:vv..lęarrych z inkasem i
repaĘcją, w wysokości 17,SYo uzyskanych wpływów.

2. Kwota podlegająca podziałowi przechowywana jest na rachunku terminowym rocznym i
rozliczal:a jest w miarę identyfikacji uprawnionych, po kazdym rocznym terminie, według
zasadokreślonych w § 4 niniejszego regulaminu.

3. Po trzech kolejnych rocznych okresach rozliczeniowych, pzastałakwotą ńę rozliczona
według zasad określonych w ust. 3, podlega, odpowiednio do treści § 4, rozdysponowaniu
podmiotom uprawnionym, które zostały dotychczas ustalone.

§4
1. Podziń wpływów, o których mowa w §1, pomiędzy uprawnionych dokonywany jest z

uwzględnieniem postanowień §3, propoĘonalnie do udziałów producentów
fonograficznych w rynku fonogramów i wideogramów filłJzyczrLych określanychzgodnie z
zasadami wskazanymi w Regulaminie ustalaniaudzińów producentów fonograficznych w
rynku fonogramów i widęogramów muz1.cznyah dla celów repartycji v,rynagrodzeń
inkasowanych ptzez ozz.) ustalanych na podstawie udokumentowanych pisemnych
oświadczeń uprawnionych producentów fonograficzrrych.

2. Formularz pisemnego oświadczenia upmwnionego producenta fonograficznego stanowi
zńącznik do niniej szego re gulaminu.



§5
Podział środków olaeślonych w §4 dokonywany jest zgodnie zęwzaręm:
np: up * N, gdzie

np - ozftlcza kwotę należną poszczególnym upralłnionym producentom fonograficznym

up - udział producenta w rynku fonogramów i wideogramów muzycznycĘ określony zgodnie
z odrębnym regulaminem
N - ozracza kwotę do podziału pomiędzy uprawnionych



oświadczenie

Firma zwana dalej Firmą

oświadcza, że w okresie od ......,.....,..,.,... do

Wartość przychodów netto Firmy z tytułu sprzedaży fonogramów i
wideogramów muzycznych na nośnikach fwyprodukowanych pod firmą
producenta w Polsce lub sprowadzonych przez niego do Polski i
wprowadzonych do obrotu na terytorium Polski jako nośniki zawierające

::::::i.....,.::*TL"- 
bądź wideogramy muzyczne) wynosi

Wartość przychodów netto Firmy z Ęrtułu sprzedaży przez nią na
terytorium Polski fonogramów i wideogramów muzycznych w postaci
cyfrowej (mp3 lub pliki muzyczne w innym formacie, dwonki true tone,
udzielone licencje na udostępnienie w określonym miejscu i czasie)
wynosi ..........,......PLN

Wartość przychodów netto Firmy z Ęrtułu sprzedaży licencji na
terytorium Polski na zwielokrotnienie lub udostępnienie w określonym
miejscu i czasie fonogramów, wideogramów murycznych i artystycznych
wykonań, do których prawa posiada, z wyłączeniem licencji, w których
producent przeniósł na licencjobiorcę prawo do wynagrodzeń
uzyskiwanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania
wynosi ......,,..,........PLN

Wartość nabyrych przez Firmę licencji na fonogramy, wideograrny
muzyczne i artystyczne vqlkonania, niezbędne do sprzedaży określonej w
punktach aJ, b] i c), z wyłączeniem licencji, w których licencjodawca
przeniósł na licenciobiorcę prawo do wynagrodzeń uzyskiwanych za
pośrednictwem organizacji zbiorowego zarzadzania wynosi
.....,..........,.........,....,...PLN

Firma oświadcza, że deklarowane wartości podawane są w złotych polskich, na
podstawie danych z ksiąg rachunkowych Firmy i są z tymi danymi zgodne.

1.

2.

3.

4.

Miejscowość, data, podpis, pięczęć imienna i firmowa



Regulamin reparĘcii wpłvwów z tvtułu opłat na necz producentów wideogramów
muzvcznych wnoszonych przez producentów i impońerów magnetowidów i innvch

podobnvch urzadzeń oraz czvsĘch nośników służacvch do utrwalania przy pomocv tvch
urzadzeń wideogramów muzycznych w zakresie własnego użytku osobistego.

§1
Regulamin niniejszy ustala zasady padziału pomiędzy uprawnionych wpływów z §rtułu opłat
na rzecz producentów wideogramów muzycznych wnoszonych przez producentów i
importerów magnetowidów i innych podobnych urządzeft oraz czastych nośników służących
do utrwalania przy pomocy tych urządzeń wideogramów muzycznych w zakresie własnego
użytku osobistego.

§2
1. Podział wpływów, o których mowa w §1 powyżej dokonywany jest z uwzględnieniem

zasad określonychw rozporządzeniu Ministra Kultury z dniaZ czerwca2003 t. (Dz. U. nr
105 poz. 99I) orazw rozporządzeniu Ministra Kultury iDztedzictwa Narodowego z dnia
15 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 235 poz. 1599) pomiędzy uprawnionych producentów
wideogramów muzycznych oraz właściwe organizacje zbiorowego zaruądzańa prawami
pro ducentów wideo gramów mvzy czny ch.

2. Przęz właściwe organizacje zbiorowego zarządzańa prawami producentów wideogramów
mluycznych rozumie się organizacje reprezenfujące producentów wideogramów
m|Izyaznych, posiadaj ące zerwo|enie Ministra Kultury na zbiorowe zarządzarie prawami
pokrewnymi w zakresie praw do wideogramów.

§3
1. Podziń wpływów, o których mowa w §1 powyżej, pomiędzy uprawnionych odbywa się

po uprzednim potrąceniu kosztów administracyjnych ZPAY zitązarlych z inkasem i
repartycją w wysokości 17,5oń uzyskanych wpływów,

2. Kwota podlegająca podziałowi przechowywana jest na rachunku terminow;rm rocznym i
rozliczana jest w miarę identyfikacji uprawnionych, po kazdym rocznpterminie, wedfug
zasad określonych w § 4 niniejszego regulaminu.

3. Po trzech kolejnych rocznych okręsach rozliczeniowych, pozostała kwotą nie rozliczona
według zasad określonych w ust. 3, podlega, odpowiednio do treści § 4, rozdysponowaniu
pomiędzy podmioty uprawnione, które zostńy do§chczas ustalone.

§4
Podziń wflywów, o których mowa w §1, pomiędzy uprawnionych dokonywany jest z
uwzględnieniem postanowień §3, proporcjonalnie do udziałów producentów
wideogramów muzyczrych w rynku wideogramów muzycznych określanych zgodńe z
zasadarti wskazanymi w Regulaminie ustalania udziałów producentów wideogramów
muzyczrlych w rynku wideogramów ml}zycznych dla celów repartycji wynagrodzeń
inkasowanych ptzez ozz., ustalanych na podstawie udokumentowanych pisemnych
oświadczeń uprawnionych producentów wideogram ów muzl,cznych.

Formularz pisemnego oświadczenia uprawnionego producenta wideogramów
mlJzyczlaychstanowizńączntkdoniniejszegoregulaminu.

1.

2.



§5
Podńńśrodków określonych w §4 dokonywany jest zgodnie ze wzorern :

np= up * N, gdzie

np - ozllźlcza kwotę tnleżmąposzczególnym uprawnionym producentom wideogramów
muzycznych

up - udział produoenta w rynku wideogramów , o}reślony zgodnie z odrębqłn
regulaminem

N - oznaszakwotę do podziału pomiędzy uprawnionych



oświadczenie

Firma zwanadalej Firmą

oświadcza, że w okresie od ................ do ...,........,.....:

Wartość przychodów netto Firmy z tytułu sprzedaży wideogramów
muzycznych na nośnikach fwyprodukowanych pod firmą producenta w
Polsce lub sprowadzonych przez niego do Polski i wprowadzonych do
obrotu na terytońum Polski jako nośniki zawierające wideogramy
muzyczne wynosi ,.......,.,,.,,.... PLN

Wartość przychodów netto Firmy z Ęrtułu sprzedaży przez nią na
terytorium Polski wideogramów muzycznych w postaci ryfrowej (mp4
lub pliki video w innym formacie, udzielone licencje na udostępnienie w
określonym miejscu i czasieJ wynosi .................PLN

Wartość przychodów netto Firmy z Ęrtułu sprzedaĘ licencji na
terytorium Polski na zwielokrotnienie lub udostępnienie w określonym
miejscu i czasie wideogramów muzycznych i artystycznych wykonań, do
których prawa posiada, z wyłączeniem licencji, w których producent
przeniósł na licencjobiorcę prawo do wlmagrodzeń uzyskiwanych za
pośrednictwem organizacji zbiorowego zarzadzania wlmosi

PLN

4. Wartość nabytych przez Firmę licencji na wideogramy muzyczne i
artystyczne wykonania, niezbędne do sprzedaży określonej w punktach 1,

2 i 3, z wyłączeniem licencji, w których licencjodawca przeniósł na
licencjobiorcę prawo do wynagrodzeń uzyskiwanych za pośrednictwem
organizacji zbiorowego zarza,dzania wlmosi .....,.................,..........,PLN

Firma oświadcza, że deklarowane wartości podawane są w złotych polskich, na
podstawie danych z ksiąg rachunkowych Firmy i są z tymi danymi zgodne.

Miejscowośó data, podpis, pięczęć imienna i firmowa
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REGULAMIN REPARTYCJI WPŁYWOW Z TYTUŁU ODTWARZANIA
FONOGRAMOW I WIDEOGRAMOW MUZYCZNYCH

§1
Regulamin niniejszy określa zasady podzińu pomiędzy uprawnione podmioty wpływów z
tytułu odtwatzaŃa fonogramów i wideogramów muzycznych, naleźmych producentom
fonogramów i wideograrnów na podstawie art. 94 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnychz dnia 4 lutego 1994 r-

Odtvłarzaniem fonogramu lub wideogramu w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest,
zgodnie z postanowieniami art. 6 w zvłiązku z art. I01 ww. ustawy, jego udostępnienie
bądżprzy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dzrruięku i obrazu, na których fonogram
lub wideogram zostń zaptsarty, bądź przy pomocy urządzeń sfużących do odbioru
programu radiowego lub telewizyjnego, w którym fonogram lub wideogram jest
nadawany.

§2
Repartycja wpływów odbywa się w cyklu rocznym, Rozliczenie obejmuje okres od
sĘcznia do grudnia danego roku.

Przęd upĘrvem tego terminu producent może rvłróció się o zaliczkę w wysokości 80%
jego należności oszacowanej prz;ez ZP AY .

3. Rozliczenie obejmuje kwoty, które wpłynęły na rachunek ZPAY w danym roku
kalendarzowym.

§3
Podział wpływów, o których mowa w §1 ust, 1 niniejszego Regułaminu, pomiędzy
uprawnionych odbywa się po uprzednim potrąceniu kosźów administracyjnych ZPAV,
zv,łtązanych z inkasem i repartycją, w wysokości 25% kwot wpływających od
zobowiązany ch po dmiotów.

Kwota, określona w ust.2 powyżej, przechowywana jest na rachunku terminow5rm
tocznym i rozliczana jest w mimę identyfikacji uprawnionych, po każdym roczrym
terminie, według zasad określonych w § 4.

Po trzech kolejnych rocznych okręsach rozliczeniowych, o których mowa w §2 ust. 1,

pozostńa kwota, nię rozliczona według zasad określonych w ust. 2 povłyżej, podlega,
odpowiednio do treści § 4, rozdysponowaniu pomiędzy podmioty uprawnione, które
zostńy dotychczas ustalone.

§4
Podziń wpływów, o których mowa w §1 ust. 1, zuvłzględnieniem postanowień §3, pomiędzy
uprawnionych dokonywany jest wg ponizszych zasad.

1. Wptywv ztytliu odtworzeń fonogramów i wideogramów mlJzycznych dzielone są na
dwie części, propoĄonalnie do udziału w odtworzeniach dokonywanych ptzez
użytkowników, którzy za,warli zę ZPAY umowy generalne w zakresię odtwarzanta
fonogramów i wideogramów muzyczrrych:



a) odtworzeń dokonywanych prrł pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i
obranl, naktórych fonogram lub wideogram zostatr zapisany
oraz
b) odtworzeń dokonywanych przy pomocy vządzeń słuących do odbioru programu
radiowego lub telewizyjnego, w którym fonogram lub wideogram jest nadawany.

Podńał wskazany w ust. 1 powyzej dokonywany jest w oparciu o badańą
przeprowadzofte Wez ZPAY na reprezentatywnej grupie płatrrików, doĘcące źxódeł
odtwarzanych nagrń muzycznych.

W odniesieniu do odtworzeń dokonywanych przy pomocy nośników dźwięku, obrazu
lub dzrvięku i obrazu, mają zastosowanie następujące reguły:
a) Jeśli podmiot wnoszący opłatę dostarczy informację o nagraniach, jakie były

odtwarzane, i rocmta suma wniesionych opłat przekracza 10.000 PLN, ZPAV
dokona podziału wpłaconych przez ten podmiot opłat pomiędzy producentów
adtwarzartych przez dany podmiot fonogramów i wideogramów muzycznych,
propoĄonalnie do ich udziału w odtwarzanych nagraniach.

b) W części proporcjonalnej do udziału uĄrtkowników korzystających z fonogramów i
wideogramów murycznych pochodzących z iwrych żródęł w kwocie wpływów od
uĄńkowników, o których mowa w ust. 1 lit. a) , podziń odbywa się
proporcjonalnie do udzińu pszczególnych uprawnionych podmiotów w ogólnej
kwocie przychodów ze sprzeduĘ fonogramów i wideogramów muzycznych na
nośnikach i praw do nich, określonej zgodnie z odrębnym regulaminem(Regulamin
ustalania udziałów producentów fonograficznych w rynku fonogramów i
wideagramów muzycznych dla celów reparĘcji wynagrodzeń inlrgsowanych przez
oZĄ.

W odniesieniu do odtworzeń dokonywanych przy pomocy lxządzeń służących do
odbioru progrźlmu radiowego lub telęwizyjnego, w którym fonogram lub wideogram
jest nadawany, ustalany jest w trakcie badań, o których mowa w ust. 2, wykaz stacji
radiowych i telewizyjnych, których program odtwarzany jest ptzez płatrrików.

Podział wpływów z ĘtuŁł odtworzeń wskazanych w ust. 4 dokonywany jest
propoĄonalnie do udziału poszczególnych uprawnionych w ogólnej kwocie
wpływów z tytlłłu nadawania fonogramów i wideogramów muzycznych przez stacje

radiowe i telewizyjne ujęte w wykazie określonym zgodnie z ustępem 4 powyżej, o ile
ZPAV posiada dane o wykorzystaniu fonogramów i wideogramów muzycanych przęz
te stacje radiowe i telewizyjne. W prrypadku braku takich danych stacje te usuwane są

zwykanł, o którym mowa w ust. 4.

§5
Naleznę kwoty wyfacane są uprawnionemu producentowi w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez ZPAV akceptacji roz|iczętia należności przypadających danemu
producentowi oraz prawidłowo wystawionej Wez uprawnionego producenta faktury VAT.

3.

4.

5.
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REGULAMIN REPARTYCJI WPŁYWÓW OD NAI}AWCOW RADIO}YYCH I
TELEWIZYJNY CH Z TYTUŁU EMISJI FONOGRAMOW I WIDEOGRAMÓW

MUZYCZI\IYCH.

§1
Regulamin niniejszy określa zasady repartycji wpŁywów od nadawców radiowych i
telewizyjnych z tyn;łu emisji fonogramów i wideogramów muzycznych pomiędzy

uprawnionych producentów.

§2
Rozliczenia dokonywane są w opafciu o dane o emisjach dostarczone p|zęz nadawców
radiowych i telewizyjnych (playlisĘ) oraz informacje od producentów o fonogramach i
wideogramach mluycztych, do których prawa im przysfugują oraz w oparciu o umowy
powierzenia praw w zarząńzanię zavłarte przez ZPAY z producentami i umowy generalne z
nadawcami, atakże umowy zańęrane bezpośrednio pomiędzy poszczególnymi nadawcami i
Producentami' 

§3
Producent zobowiązany jest informować ZPAV o umowach zawieranych bezpośrednio z
nadawcami, o ilę mogą one mieć wpływ na wysokość jego należności od danego nadawcy.

Jeśli ZPAV błędnie naliczy należność dla producenta wskutek ńeprzekazańa przez niego
powyższej informacji, producent zobowiązany jest zwróció kwotę nadpłaty wraz z odsetkami

ustawowlłni.

§4
PodziaŁ wpływów pomiędzy uprawnionych odbywa
administracyjnych ZPAV, zvliryarrych z inkasem i
wpływaj ących od nadawców.

się po uprzednim potrąceniu kosźów
repartycją, w wysokości 17,50ń kulot

1.

§5
Wpływv od kazdego nadawcy dzielone są pomiędzy uprawnionych producentów
proporcjonalnie do adziału fonogramów i wideogramów muzyczrlych, do których
prawa im przysfugują w emisjach danego nadawcy.

Uprawnieni producenci zobowięani są da przekazańa ZPAY danych nt. praw do

repertuaru za pośrednictwem strony myZPAY.pl lub teZ poptzez przekazarie danych

w ustalon;łn przez ZP AV formacie elektronicznym,
W prąrpadku, kiedy prawa do tego sź}mego repertuaru rości sobie więcej niz jeden

producent, ZPAV wstrzymuje wypłatę wynagrodzęńa za ten repertuar do czasu

ustalenia właściwych uprawnionych na drodze polubownej lub, przy braku możliwości
takiego rcmwryańa, na dradze postępowania sądowego.

§6
1. Wyemitowane fonogramy i wideogramy mlJzyczne, do których posiadacz praw jest

ńeznany, określane są jako ,,black box".

2. Wpływy z blac,k boxu przechowywanę są przęz okres 3 lat w postaci odnawialnych
jednorocznych lokat (bank, obligacje) zgodnie z decyĄąZarząduzPĘV -

J.



3. W przypadku uzyskarria niezbędnych danych doĘczących producentów fonogramów i
wideogramów muzycznych emisje zakwalifikowane do black box rozliczane są zgodńe z
ogólnymi zasadarri.

4. Po upływie 3 lat od roku, w którym wyemitowano dany fonogram lub wideogram
muzyczrLy, należność z §rtufu jego emisji rozliczana jest zgodnie z decyzjąZarządu,

§7
1. Repartycja wpĘwów odbywa się w cyklu rocmym. Rozliczenie obejmuje okres od stycznia
do grudnia danego roku.

Z.Przędupływem tego terminu producent może zwrócić się o zaliczkę w wysokości 80% jego

należności oszacowanej ptzez ZP AV .

3. Rozliczenie obejmuje lnvof, które wpłynęły na rachunek ZPAY w danym roku
kalendarzowym.

§8
Należne kwoĘ wypłacane są uprawnionemu producentowi w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przęz ZPAV akceptacji rczIiczeńa należności prrypadających danemu
producentowi oraz prawidłowo wystawionej przez uprawnionego producenta faktwy VAT.
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UMowA o POWIERZENIE PRAW W ZBIOROWE Z^RZĄDZA1\-m,.

(narwa Producenta),

mający siedzibę w ..............
Twany dalej Producentem
reprezentowany ptzęz
pówierza z dniem podpisania niniejszej umowy Związkowi Producentów Audio Video z
siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 72 m. 2., zwanemu dalej ZPAY,
reprezentowanemt przęz Dyrektora Orgańzacji Zbiorowego Zarządzańa ZPAY Bogusława
plutę wykonywanie - na zasadzie vłyłączności - zbiorowego zarządzańa prawami do

fonogramów i wideogramów, do których pra\ńra nabył lŃ nabędzie jako Producent w okręsie

obowipywania powierzenia zbiorowego zarządzanią jak i przed podpisaniem niniejszej

umowy w zakresie:
. zwięlokrotnieniaokreślonątechniką
. wprowadzeniadoobrotu
. najmu araz aĘczenia egzemplarza
o odtwarzarńa
o nadawania
. reemitowania
o publicznego udostępniania fonogramu lub wideogramu w taki sposób, ńy kżdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

W zakresie, w którym obowiązujące prawo przewiduje lub będzie przewidywać w przyszłoŚci

w miejsce §ch uprawnień Producenta jedynie prawo do wynagrcdzetia, powierzenie

niniejsze obejmuje odpowiednio to prawo.

§2
Powierzone zbiorowe zarządzańe obej muj e w szczegó\ności :

1. Umocowanie do negocjowania i zawieraniaptzezZPAY we własnym imieniu natZęcZ
powierzającego prawa umów o korzystanie z praw, dochodzenia przysfugujących na ich
podstawie roizczęil,- w tym dotyczących wynagrodzęńa- w zakresie, w którym Pozwala
na to prawo miejsca ich dochodzenia.

2. Dochodzeni e roszczeń oraz ręa|izowanie ochrony w rozumieniu art. 105 Ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dńa 4 lutego 7994 r., w tym dokonywanie wszelkich

czynności sądowych i pozasądolyych mających na celu ochronę i realizację praw

próducentów fonogramów i wideogramów wynikających z przepisów prawa otaz

ninieiszej umowy.

§3
powierzone zbiorowe zarządzanie nie jest ograniczone terytoriatnie i Ńejmuje zawieranie

umów mających na celu powierzenie uzyskanych na jego podstawie praw odpowiedniej

zagrańcziej oryańzacji dla umożliwienia ich dochodzenia z obszaru objętego działarriem tej

organizacji.

§1



§4
W zakresie powierzonych praw Producent nie będzie zawięrać umów osobiście bez
uprzedniego porozumienia zę ZPAY .

§5
Podziń wynagrodzenia będzie odbywać się zgodnie z zasadarrli repartycji przyjętymi ptzęz
ZPAY po uprzednim potrąceniu kosżów własnych ZPAY.

§6
Producent zobowiązanyjest postępowaó zgodnie z decyzjarli podejmowanymiprzezZarządi
Walne Zębranie ZPAY w celu realtzacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§7
1. Producent zobowiryuje się do niezwłocznego dostarczenia ZPAY informacji o

fonogramach i wideogramach, do których prawa mu przysługĄą oraz do regularnego
aktualizowania tych danych. Informacje te będą przekazywarte na formularzach
zatwierdzany ch przez ZP AY i zgodnie z procedurami ustalonym i przez ZP AV .

2. Ponadto Producent zobowiązuje się do zawiadamiaria ZPAY o wszelkich zmianach
swojego adresu oraz numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywane
należnę mu wynagrodzenie.

3. ZPAV nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki błędów lub pominięć wynikających
z niewykonania lub ńena|eżrytego wykonania obowiązków określonych w §7 punkty 1 i 2.

§8
Powierzenie zbiorowego zaruądzania może być wypowiędzianę na piśmie listem poleconym
ze skutkiem na koniec roku następującego po tym, w którym nasĘpiło wypowiedzenie. Mimo
wygaśnięcia powierzeńa ZPAY będzie mógł dochodzić roszczeń na jego podstawie w
odniesieniu do przypadków eksploatacji, które miały miejsce do końca roku, w którym
nastąpiło wypowiedzenie.

§9
ZPAV zobowiryuje się zarzSzać powierzonymi przez Producenta prawami z zachowańem
należrytej staranno ści.

§10
Producent ma prawo kontroli dzińń podejmowanych przez ZPAY w zakresie realizacji
niniejszej umowy, w szczególności do przeglądania dokumentów mających istotne znaczęnie
d|arczliczeń.

§11
Do powierzenia praw w zbiorowe zarządzarńe znajdują zastosowanię w szczególności
przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychoraz kodeksu cywilnego.

§12
Producent zgadza się na wprowadzenie do niniejszej umowy zmian koniecznych ze względu
na zmiany w odpowiednich przepisach prawa polskiego. Pozostałe zmiarly niniejszej umowy
wymagają zachowania, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.



§l3
Spory wynikające w toku reńizacji niniejszej tlmo\łry powinny być rozwiązywane
polubownie. Jeśli osiągnięcie polubownego ronviązańa okaże się niemożliwe, spory
rczsfrrygać Ędzie sąd właściwy łzeczawo dla siedzĘ ZPAV.

§14
Umowa niniejsza została spoąMona w dwoch jednobmiących egzemplatzach, po jednym

dlakańej ze stron.

PRODUCENT:

Warszawą dnia

ZPAY:
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UMOWA GENERALNA zdnia dała

zawańa w Warszawie, pomiędzy Związkiem ProduceŃów Audio-Video, maiącym swoją siedzibę w Warszawie pay ul, Kruczkowskiąo 12 l 2,

zarejestrowanym w Krajowym Rejestze Sądowym, nr KRS 0000013087, zwanym dalej ZPAV, reprezentowanym pzez DyreKora Organizacji Zbiorowąo
?arządzania Bquslawa Plutę, a

lrawlĄ^wnil6

z siedziĘw
d Ulią nr&mu balnej a regulMile pbtŃ

zarejesfowanymw 
|_

reprezentowanym pzez

oQan! rejdrffigąKRs. sąd, uźądgminy) lmg(KRs. RHB, nrzewlsb)

1- imię i @isko, śarcwi*o 2_kięin*ko,sbN*

ałanym dalej UŻYTKoWNIKIEM,

§ 1 1 . pęedmiotem umowy jest określenie vrysokości onaz warunkór płatnosci wynąrodzenia z tytułu odtwaza nia przez UZYTKOWNIKA fonogramow i

wideogramów muryunych, do Kórych zaządzanie zoshło powiezone ZPAV jako organizacji zbiorowąo zaządzania, zgodnie z obowiąująąustawąo
prawie autonskim i prawach pokrewnych z 4 lutąo 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. nr.90 / 2006 r., poz, 631 z późn. zm.),

2. zpAv, na zasadzie rówrrego haKowania, Ęzie również inkasował od UZYTKOWN|M wynąrodzenia z tytufu odtwazania fonogramów i

wideogramów muzycznych, do Kóryń prawa nie zostaly mu powiezone i Ęzie 1'e, według zasad pą,iętych w ZPAV, pzekazywał podmiotom, które

należycie wykażądo nich swoje prawa,

§ 2 ZPAV oświidcza, że zgodnie ze swymi upnwnieniami statutowymi i umocowaniami wynikającymi z powiezenia praw do zbiorowąo zaaądzania oru
zezwoleniem Ministra Kuftury nr DP.WPA,024/482fi2llk z dnia 5 marca 2003r., jest organizacją zbiorowąo zanądzania prawami pokrewnymi w zakresie

praw do fonogramół iwideogramów.

§3 i.Uro*, nin'iejva obejmujó odfuazanie ląalnie wprowadzonyŃ do obrofu fonogramów irvlUeograrŃw mrzycznych pzez UŻYTXOWNIM, na

warunkach w niej określonych w miejscach i na warunkań określonych w zĄczniku nr 1 do niniejszej umowy.

2, odtwazanie fonogramów i wideogramów muzycenych w innej formie niż okreŚlona w ust. 1 wymaga zawarcia odrębnej umowy.

§ 4 1. Strony ustalająwynagroózenie z Ętulu odtwazania fonogramow i wideognmów muzycznych w wysokoŚci okreslone! w zaĘczniku nr 'l do niniejszej

umorły, odrębnie dla każdąo objęĘo umową lokalu. Stawki okrąślone w zĄczniku nr 1 nie oĘmują należnąo podafl<u od tou,arów i usĘ VAT.

2. Stawka wynagrodzenia, określona w załączniku nr 1 do ninleiszej umowy, podląa waloryzacji w okresach rocznych liczonych na dzień 1 stycznia

każdąo roku, począwszy od 1 stycznia 2013 r., stosownie do średniorocznąo wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanąo

pzez GUS.
3. Stawka wynagrodzenia z urłzględnieniem rabatu nn zastosołłanie wyĘenie pod warunkiem, że UŻfIKOWN|K uiści wynagrodzenie w terminie

określonymw § 6 ust. 1 niniejsze,j unowy.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy pżez UłTKOWN|KA wynagrodzenie wpłacone na rachunek ZPAV nie podląa zwrotowi nawet, gdy dotyczy

okresu po wypottviedzeniu umory.

§ 5 t. Lezeii innl organżacia zbiorowo zauądąąa prawami do fonogramów i/lub wideogramów wyY,aże, że reprezentuje prawa do danąo fonogramu lub

wideogramu w Źakresie objętym umouą ZPAV bądź ri-zel<aże należą danemu uprawnionemu pzypadaĘą częsĆ wynąrodzenia, na zasadaó

równ{o tnkto,łvania z podńńtami przez siebie reprezentowanymi, Ędż też - jeżeli uprawniony nie wyrazi na tahe pzekazanie zgody - ał'roci tę częŚĆ

wynagrodzenia UźyTKoWNlKoW (wówczas jednak bez jakińkolwiek potrąceń, w tym bez potrąceń kosztół inkasa i repańycji, z wyjątkiem jednak

tósztów manipulacyjnych), celem prżekazania ndeżnąo wynagrodzenia uprawnionemu. Dokonując zwrotu ZPAV obowiązany Ęzie poinformowaĆ

UżyTKoWNlM na pilmie o up€wnionyń podmiotach, Kórych zwrot dotyczy, jak też wskazać podstawę ustalenia części wynagrodzenia naleznąo tym

osobom,
2, Zwrotu na zecz UłTK9WN;M, o którym mowa w ust. 1, ZPAV dokona w ciryu 14 dni po zaistnieniu sytuacji uzasadniającej iaki allrot

§ 6 1. UżyTKoWNlK będzie pzekazywał wlnagrodzenia w drodze pzelew bankcnłąo na rańunek ZPAV w Banku Handlottlym w Warszawie SA,

nr75103015080m0000500884118, w okresach kwartalnych l miesięcznyÓ*), do 21 dnia pierwsząo miesiąca rozliczanąo okresu / miesiąca

następującąo po zakończeniu okresu*), którąo dotyczy rozliczenie.

z, w izyiadrri niedotzymania termini pnewidzianąo'w ust, 1 ZPAV uprawniony będzie do naliczenia UŻYTKOWN|KOW odsetek ustawowych.

e. w'pziŃtu pzekroczenia terminu p}atnosci o ponad 30 dni ZPAV ma prawo do zlecenia dochodzenia zapłaty wymagalnej wierzytelnŃci podmiotowi

zewnętrznemu ido obciążenia UZYTKOWNIM poniesionymi pzez ZPAV kosztami czynnŃci windykacyjnych.

§ 7 1 . UżyTK9WN;K Ńwiad'cza, że Ędzie wykozystywał wyĘcznie fonogramy i wideogramy ląalnie wprowadzone do obrotu.

2. uzyTko\ł/Nlk Ńwiadcza, że nie będzie odtwazał bez porozumienia ze zpAv fonogramór i wideogranów pzez siebie niezidentyfikouvanych.

§ s 1. ZPAV jest upoważniony do kontroli pnawidłowŃci rozliczeń dokonywanych pzez UŻYTKoWNIM w zwiąku z realizaĘ niniejszej urrcwy, w tym w

szcząólności do pząlądania stosownych dokumentów, maĘcych znaczenie.lla tych roz8ęń.
2. UżttKoWNlK zob-owiąany jst do nieadocznąo poinformorania ZPAV o rłazelkió zmianach dĄczągych warunków proundzonej działalnoŚci

mających wpływ na wysotóse ńąrodzenia określonąo w § 4 niniejszej umowy, w szcząólności o otwarciu nowych lokali bądŹ zmianie ich wielkoŚci,

§ 9 Uńoń nie'nalusza praw autoisrión oraz praw artystow wykonawów. UŻYTKOWNIK oświadcza, że został poinformowany o koniecznoŚci zawarcia

stosorvnych unńwtakże w zakresie praw hńńł i qpw a,ĘstO*,ry|9Ty*,
§ 10 ,l, Unnwa ninie§za zmtaje zawańa na czas nieokeślony / czas okrślony': l---' l

2. Umowa może zostać wypowiedziana pzez każdąze stron z zachowaniem 3-miesięcanąo okresu wypotrtliedzenia.

3. Umowa może zostać iozwięana przezZPAY ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia, w pzypadku jakiąokolwiek

naruszenia pzez Użytkownika jej postanowień.

§11 Niniejsza uirrowa, jdt< ńwnież jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty spoządzone, zebrane, zgromadzone, dostarczone w ałiąku z jej" 
zawaiciem i wykonywaniem (nłączając w to ich kopie i odpisy, a takźe utnłalenia na innych nŃnikach zapisu) stanowią tajemnię pzedsiębiorstwa w

rozumieniu pęepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Jakiekolwiek ujawnienie, pzekazanie, wykozystanie, zbycie osobom tzecim, w czasie

trrlvania umorry oru po jej rozwiąaniu lub wy,gćnięciu, tajemnicy pzedsiębiostwa wymaga upzedniej pisemnej zgody drugiej strony, ńyba że

następuje na mocy pząisow prawa,

Umora niniejsza wchodzi w życie z dniem
d#

§12
§ 13

§14
§15

Wszelkie zmiany umowy wymagająformy pisemnei pod rygorem nieważności,

Spory powstałe na tte niniejszej-uńwy ńŻpoznańne Ę!pzez sąd povvszechny udaściwy dla siedziby UZYTKOWNIM.

W spnwach nieuregulowanych umowąmajązastosowanie pzepisy kodeku cyrłilnąo oraz ustawy z dnia 4 luĘo 1gg4 r. o Prawie autorskim i Prauach

pokrevmych (tekstiednolity Dz,U. nr 90/2006 r., poz. 631, z pożniejvymi zmianami).

nr

zPAv
p@ęć i podp6

UzYTKoWNlK

ri€ęć i ątełny podrjJy

w dwoch



lr@ UŻy&Nnaka

ZAąCZN|K nr 1 do umowy generalnei z dnia

zawańej w pomiędzy Zwiąkiem Producentów Audio.Video, a

§ 1 Strony ustalają że udaścrwym adresem dla doęczeń jest dla ZPAV: ul. Kruczkounkiąo 'lZ2, 00-380 Wanzawa, tel. 022 625 45 16, e-mail: pp@zpav.pl,

zaś dh UłTKOWNIM:

§ 2 Umowa niniejsza oĘmuje odtwazanie ląalnie wprowadzonych do obrotu fonogramów i wideogramów muzycznych pzez UłTXOWNIM, na

warunkach w niej określonych w niżejwymienionych loka|ach, za wynagrodzeniem określonym dla każdąo lokalu odębnie:

UZYTKoWN|K

p*qó ieytelny Podr*Jy

zPAv

p@ęc i Pdprs

1 niąoezóne skeślić

nr

@d Ulią nrdomu telefe

nl lu {miei% dokonyMnia plbłien€o odt@usia)

d jlą nr domu

adr6 emdł do loblu

oeą
O dyskoteka O lokal gastronomiczny/puUbar O klub O sklep O centrum handlowe O hoteUpensjonaUitp

o zakład usĘowy O fitness klub O kurs tańcalaerobic/podobne O teren rekreacyjny Oinne: ..........,.,.,.,,.,..,

(oilema*Mie}

i* ryedtffi u€, labeli §lM ZPAV, PLN |EH. PLN lśav,*a ż uYugĘdnlslm Effi, PLN |a: (pddM na'i€enla opbty: lmĘa. d#, mid+, uź@sie)

zffub mEyh w mmffiae Fiścia włde WNy:

Nąrłośnienie*: tak/nie OodtwazaczCD/I\4C/DVD OMP3/komputer Onagraniaoddostawcymuzyki:......,......,..,.,...,.,. ORadio/TV...

<d niq$oveść ulią nr domu

a&§Mail tel- & lokalu

eĄ
O dyskoteka o lokal gastronomiczny/puUbar O klub O sklep O centrum handlowe O hotel/pensjonaUitp

o zakład usfugowy O fitness klub O kurs tańca/aerobidpodobne O teren rekreacyjny Oinne: .......,,.,..,.

rmiar(o ile ma ad@nie)

łatr rye*M $ig. tabe|i stavćk ZPAV, PLN aH,PN a {podstaM naliPenia ophty] imp.ea, &ień. mi6iąc uuą&ąie)

łódło m!ryh w mmffiie reiścia wżyde Umov/y:

Nen]nónianiar. 1ąlr / nia /1 anlltlaoąłl nn/irn/n\/f) ó MP3/knmnriler ó naorania od rlóstawru mlluki, Ó Radio/TV

kd niq$osDść Ulią nr domu

adr€ śmail tel. & loblu

ro&ai loHU:

O dyskoteka O lokal gastronomiczny/pub/bar O klub O sklep O ceŃum handlowe O hotel/pensjonat/Ę
o zakład usfugowy O fitness klub O kurs tańca/aerobidpodobne O teren rekreacyjny Oinne: .........,....

rcmiar (o ile ma zaśWnie)

§*a ryfu v8. tabelidffik ZPAV, PLN Bbąl PLN &Ra z tMgHnisiM raktu, PLN za {p#ffi nali€enia ońtyj impfą dzieĄ mi6iąą @ądżenie)

łódło mułb W mmffije reiŚcia wżyde moń/y:

\laalnóniania*, +alr / nia r"r ndrrrlole f.f\1llićlD\/fl f'l ltńP?/knmnlilcr ó nlnnnia nd dmławcv mlrzvki, ć) ReriinlT\/

§3 Stawki określone w § 2 nie oĘmują naleźnąo podatku od towarów i usfug VAT.
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UMOWA GENERALNA
zawartaw Warszawie, dnia . roku,

pomiędzy ZwtryklemProducentów Audio-Video, mającym swoją siedzibę w Warszawie PtzY
ul. Kruczkowskiego 12 l 2, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze §ądowym,

nr KRS 0000013087,zwartym dalej ZPAV, repręzentowanym ptzez

Dyrektora or garizacji Zbiorowę go Zarządzańa ZP AY Bo gusława Plutę

i

mającym siedzibę w .............. zarejestrowanym \r .".."""",
zwanym dalej NADAWCĄ, reprezentowanym przęz

§1
1. przedmiotem umowy jest określenie wysokości oraz warunków płatnoŚci wynagrodzeńaz
qrfułu nadawania ptzezNADAWCĘ fonogramów, do których zarządzańe zostało Powierzone
Źpnv jako organizacji zbiotowego zaruądzańa, zgodńe z obowiązującą ustawą o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych z 4lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 90 l 2006 r.,

poz.63l zpóźn. zm.).

2. ZpAv, na zasadzie równego traktowania, Ędzie również inkasował od NADAWCY
wynąrodzenia z Ęrtułu nadń fonogramów, do których prawa nie zostały mu powierzone i

Ęa"ió je, według zasad przyjętych w ZPAY, przekazywń podmiotom, które naleĘcie

wykńądo nich swoje prawa.

§2
ZpAy oświadczą że zgodńe ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami

wynikającymi z powierzenia pralv do zbiorowego zanądzarlia oraz zezwoleniem Ministra

r*ur] nr. WpA. 024l4sŻl02lik, jest otganizacją zbiorowego zarządzania prawami

pokrewnymi w zakresie praw do fonogramów i wideogramów,

§3
NADA$/CA oświadc za, że przy zawieraniu umów z producentami fonogramów -

dotyczącymi wspóĘracy arórtY""""j, promocyjnej i reklamowej, nie będzie nabywać od nich

praw objętych niniejszą rrmową.

§4
Strony ustalają wynagrodzeńę zanadawanie fonogramów,tiezńeżnie od standardu, sYstemu,

czy formatu, w którym dokonywane jest nadanie, w wy§okości . Do kwo§

wytątodzeńa naleĘ doliczyĆ VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5
1. Jeżeli inna organizacja zbiorowo zarądzająca prawami do fonogramów wykaże, że

reprezentuje prawa do danego fonogramu w zakresie objętym umową, ZPAY bądż ptzekńe

należmą danemu uprawnionemu przypńającą część wynagrodzenia, na zasadach równego

traktowaniu 
" 

pońio1p1a1ń ptzez.i.bi" reprezentowanymi, bądź też - jeżeli uPrawnionY nie



v,ryrazi na takie przekazańe zgady - m,łr6ci tę część wynagrodzenia, powiększoną o uryskany
procent wzrostu lokat ZPAY z danego oklesu, NADAWCY (wówczas jednak bęz
jakichkolwiek poĘceń, w tym bez potrąceń kosźów inkasa i repartycji), celem ptzekazania
należrego wynagrodzenia uprawnionemu. Dokonując zwrotu ZPAY obowiąany będzie
poinformować NADAWCĘ na piśmie o uprawnionych podmiotach, których zwrot doĘczy,
jakteżwskazń podstawę ustalenia części wynagrodzenia należnego tym osobom.

ż. Zvłrotll narzeczNADAWCY, o którym mowa w ust. l, ZPAV dokona w ciągu 14 dni po

zaistrrieniu sytuacji uzasńniĄryej taki zwrot.

§6
W przypadku sprzedazy lub ptzekazania na innej zasadzie innym podmiotom audycji
zawierających nadania fonogramów, NADAWCA poinformuje o tym fakcie ZPAY, z
wyłączeniem syfuacji określonych w § 8 pkt. a i b.

§7
1. NADAWCA będzie przekazywń wynagrodzenie w drodze przelewu bankowego na

rachunek ZPAY w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 84103015080000000500884053,

w okresach kwartalnych, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego doĘczy
rozliczęnie. O fakcie dokonania takiego przelewu, NADAWCA będzie kazdorazowo

informował ZPAV.

2. W przypadku niedotrrymańaterminu przewidzianego w ust. l ZPAY uprawniony będzie

do naliczeniaNADAWCY odsetek ustawowych.

3. Wmz z informacją o dokonanym przekazie, NADAWCA Ędzie przekaz;ywń ZPAY
dokumentĄ ę doty czącą dokonanych nadń fonogramów, obejmującą:

§ćuł utworu, imię i nazwisko twórcy oraz wykonawcy, czas trwania nadania i liczbę

wykonń, wskazanie producenta, a ponadto w miarę możliwości numer katalogowy

producenta, numer katalogowy fonogramu nadany ptzęz producenta, jak teZ oznaczęnie

prog.urn r, daty i godziny nadania oraz kody ISRC (o ile mają zastosowanie). Odpowiedni

format wykazów rapońujących będzie uzgodniony między stronami.

4. NADAWCA ponosi odpowiedzialność za skutki zawinionych pominięó lub znieksźałceń

danych zawartych w przekazanej ZPAY dokumentacji. Odpowiedzialność ta obejmuje

obowiąek pokrycia w podwójnej wysokości wynątodzeń producentów fonogramów, którzy

wskuń po*irrięe lub znieksńałcń danych nie zostali przez ZPAV uwzględnień prry

rozdzialę wynagrodzeń z §rtułu nadania fonogramów

5. odpowiędzia\ność, o której mowa w uĘpie 4 powyżej jest wyłączoną jeśli NADAWCA
sprostuje lub uzupełni na piśmie określone porninięcia lub zniękształcenia w cl€u 2 miesięcy

oa auty nadania pod warunkiem,iżpominięcia te lub zńekształcenia nie spowodowały w tym

okresie szkód dla producenta lub ZPAV

§8
NADAWCA ma pra\Mo korzystać nieodpłatnie z fonogramów, do których pra\ila

reprezentuj e ZP LY w zakresie :

a) nadawania fragmentów do 30 sekund dla celów zapowiedzi lub reklamy audycji,

w któĄ fonogram zostń lub zostanie wykorzystany,



b) utrwalania i nadawania fragmentów fonogramu w wymiarze do 30

sekund dla celów informacyjnych, kronikarskicĘ edukacyjno-oświatowych,
prze glądowych lub mono g r aftcnly ch,

§9
1. NADAWCA jest obowiązany respektować dobra osobiste producentów fonogramów, w
szczególności odtwarzać fonogramy w ich wersji oryginalnej, podawaó przykażdym nadaniu

- zawyjątkłem sytuacji określonej w § 8 a i b - informację obejmującą nazwisko - nazrę
artysĘ wykonawcy oraz ,w miarę mozliwości, nazwę producenta-

2. o każdym wykorzystaniu fonogramu dla realizowanej przęz siebie reklamy NADA$/CA
poinformuj ę ZPAY przy najbliżsrym rozliczeniu.

3. postanowienie ust. 2 powyżej odnosi się również do wszelkich form murycznej

identyfikacji audycji iprzekazów o charakterze cyklicznym lub staĘm.

§10
NADAWCA oświadczą żę ńę będzie nadawał bez porozumieńa ze ZPAY fonogramów

przęz siebie niezidentyfi kowanych.

§ 1l
ZpAy jest upowaźniony do kontroli dokumentów niezbędnych do sprawdzenia

prawidłowości przedstawionych przęz NADAWCĘ wykazów i zestawień dokonanych nadń
fonogramów.

§12
Umowa nie narusza praw autorskich oraz praw arĘstów wykonawców.

§13
1. Umowa zostaje zawarla rta czas nieokreślony,

2. Umowa możre zośń wypowiedzianaprzezkńdą ze stron z zachowańem 3-miesięcznego

okresu wypowiedzenia.W razię skorzystaniaztego uprawnieniaptzezktórąkolwiek ze stron -

strony zóbowiąują się dołoĘć wsze!Łjch starń w celu uzgodnienia i podPisana nowej

umowy generalnej przedwygaśnięciem niniejszej umowy,

§14
Niniej sza umo\rya, j ak równie ż jej zlńany i/lub uzupełnienia, a taluę dokumentY sPorządzone,

zebrńe, zgromadione, dostarczone w zwiąko z jej zawarciem i wykonywaniem (włącząąc

w to ich kopie i odpisy, atakżeutrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o rwńczańlnieuczciwej konkurencji.

iupi"t oi*iek ujawnienie,przekazańe, wykorzystanie, zbycie osobom trzecim, w czasie

trwania umowy oraz po jej rozwązańu lub wygaśnięciu, tajemnicy przedsiębiorstwa wYmaga

uprzedniej pisimnej Żgóav drugiej strony, chyba że naĘpuje na mocy przepisów prawa lub w

związku i io"rą"y*sĘ postępowaniem sądowym lub postępowaniem przed organami

admini stracj i pństwowej .

§15



Niniejsza rrmowa wchodzi w Ęcie z dńem

§16
NADAWCA nie moze korzystaó z fonogramów w inny sposób, niż określony w umowie, w
szczególności nie przysfuguje mu prawo do przeniesienia fonogramów wcałości lub w części
na utządzenia mechanicznę i sporządzartia z ńch nośników dźwięku, co nie uchybia
postanowieniorn art. 2ż astavły o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§17
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaźności.

Spory powstałe na tle niniejszej umowy r.*j;l**" Ędąprzezsąd miejscowo łvłaściwy

dla siedziby NADAWCY.
§19

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepl§y kodeksu cywilnego oftź u
stawy z óńa4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.
nr 90 l 2006 t., poz. 63l zpóźn. zn.).

§20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|aruach, po jednym dlakażdej ze

stron.

NADAWCA: ZPAY:
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UMOWA GENERALNA
zawartaw Warszawie, dnia ..... roku,

pomiędry Zwirykiem Producentów Audio-Video, mającym swoją siedzibę w Warszawie przy
ul. Kruczkowskiego 12 l 2, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
nr KRS 00000 1 3 08 7, młanym dalej ZPAV, reprezsntowanym ptzęz
Dyrektora U eańzaąi Zbiorowe go Zuządzańa ZP AY Bogusława Plutę
i
Nadawcą
mającym siedzibę w ..............
zarejestrowanym w ..............
nil,anym dalej NADAWCĄ, reprezentowanym przęz

§1
1. przedmiotem umowy jest określenie wysokości oraz warunków płatności wynagrodzęnia z
t}ĄJłu nadawania przęz NADAWCĘ fołogamów i wideogramów murycznych, do których

zarz@zańe zostało powierzone ZPAY jako organizacji zbiorowego zarządzańa, zgodnie z

obowiąującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4lutego 1994 roku (tekst

jednolity Dz.IJ. tt 90 l 2a06 \ poz. 63l z późn nn-)-

2. ZpAv, na zasadzie równego traktowania, będzie równiez inkasował od NADAWCY
wynagrodze ńa z tyfińu nadań fonogramów i wideogramów mvzyc7nych, do których prawa

nii zóstały mu powierzone i będzie je, według zasń przyjętych w ZPAV, przekarYwń

podmiotom, które należycie wykńądo nich swoje prawa.

§2
zp1i\t oświadcza, że zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami

wynikającymi z powierzenia praw do zbiorowego zarądzarlia oraz zezwoleniem Ministra

Kultury Dp. WpA. 024l482la2lik, jest orgańzacją zbiorowego zatządzaria prawami

pokrewnymi w zakresie praw do fonogramów i wideogramów.

§3
NADAWCA oświadczą żę ptzł zawieraniu umów z producentami fonogramów i
wideogramów muzycznych - doĘcących wspóĘracy arĘstycmej, promocyjnej i
reklamowej, nie będzie nabywać od nich praw objętych niniejszą umową.

§4
Strony ustalają wynagrodzęńę za nadawanie fonogramów i wideogramów muzYcznych,

ńęzńeżńe od standarduo systemu, czy formatu, w którym dokonywane jest nadanie, w
wysokości Do kwoty wynagrodzeńa naleĘ doliczyć VAT zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisami.

§5
|. Jeżeli inna organtzac.Ja zbiorowo znządzĄąca prawami do fonogramów i wideogramów

mvzycznych wykńe, żę reprezentuje prawa do danego fonogramu lub wideogramu

mlJzycz11ęgo w zakresie objętym umową, ZPAY bądż ptzekuże należną danemu

uprawnionemu przypadaj ącą częśó wynagrodzenia, na zasadach równego trałtowania z



podmiotami przez siebie reprezentowanymi, bądź też - je;żeli uprawniony ńe wyrań na takie
e zgady - mwóciĘ część wynagrodzenią powiększoną o uzyskany procent wzrostu

lokat ZPAV z danego okresą NADAWCY (wówczas jednak bez jakichkolwiek potrąceń, w
Ęm bez poĘceń kosźów inkasa i repartycji), celem ptzskazańa nalęfuęgo wynagrodzeńa
uprawnionemu. Dokonując zwrotu ZP§I obowiąany będzie poinformować NADAWCĘ na
piśmie o uprawnionych podmiotacĘ których rv,łtot doĘczy, jak teZ wskazać podstawę
ustalenia części wynagrodzenia należnego tym osobom.

2. Zurrotunarzęcz NADAWCY, o którym mowa w ust. l, ZP,ĄY dokona w ciągu 14 dni po

zaistnieniu sytuacji uzasadniającej taki zwrot.

§6
W przypadku sptzedaĘ Lub przekazańa na innej zxadzie irrnym podmiotom audycji
zańerĄących nadania fonogramów i wideogramów muzlcznych, NADA\MCA poinformuje o

Ęm fakcie ZPAY,zvvyłączeńem sytuacji określonych w § 8 pkt. a i b.

§7
1. NADAWCA będzie przekarywał wynagrodzenia w drodze przelewu bankowego na
rachunek ZPAV w Banku Handlowylrr w Warszawie S.A. 84103015080000000500884053,
w okresach kwartalnych, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczł
rozliczęńę. O fakcie dokonania takiego przelewu, UZYTKOWNIK będzie każdorazowo
informował ZPAV. ZPAY wystawi stosowny dokument księgowy zgodnie z obowiązującyml
przepisami.

2. W prrypadku niedotrzymania terminu ptzewidzianego w ust. I ZPAY uprawniony będzie
do naliczeniaNADAWCY odsetek ustawowych.

3. NADAWCA będzie plzekazywń ZPAV dokumentację doĘczącą dokonanych nadań

fonogramów i wideogramów muzycznych, obejmującą:

§rtuł utworu, imię i nazwisko twórcy oraz wykonawcy, czas trwania nadania i liczbę
wykonań, wskazanie producenĘ a ponadto w miarę możliwości numer katalogowy
producenĘ numer katalogowy fonogramu lub wideogramu nadany Wez producenĘ jaktęZ
oznaczeńę programu, daty i godziny nadania oraz kody ISRC (o ile mają zastosowanie).

Odpowiedni format wykazów raportujących będzie uzgodniony między stronami.

4. NADAWCA ponosi odpowiedzialność za skutki zawinionych pominięć lub zniekształceń

danych zawarĘch w przekazanej ZPAV dokumentacji. Odpowiedzialność ta obejmuje

obowiąek pokrycia w podwójnej wysokości wynąlodzeń producentów fonogramów i
wideogramów muzycznych, którzy wskutek pominięó lub znieksńńceń danych nie zostali
ptzęz ZPAY uwzględnieni przy rozńziale wynąrodzeh z §rtułu nadawania fonogramów i
wideogramów muzycznych.

5. Odpowiedzialność, o któĘ mowa w uĘpie 4 jest wyłączona, jeśli NADAWCA sprostuje

łub uzupełni na piśmie określone pominięcia lub zniekształcęnia w ciągu 2 miesięcy od daty

nadania pod warunkiem, iżpominięcia te lub zniekształcenia nie spowodowĄ w tym okresie

szkód dla producenta lub ZPAV



§8
NADAyCA ma prawo korzystać nieodpłatnie z fonogramów i wideogramów mlnycznych,

do których prawa reprezentuj ę ZPAY w zakresie :

a) nadawania fragmentów do 30 sekund dla celów zapońeózi lub reklamy audycji, w

której fonogram lub wideogrirm muzyczny został lub zostanie wykorzystany,

b) utrwalania i nadawania fragmentów fonogramu lub wideogramu muzrycznego w
vłymiarzedo 30 sekund dla celów informacyjnych, kronikarskich, edukacyjno-

oświatowych, przeglądolvych lub monograficznych,

§9
NADAryCA jest obowiązarry respektowaó dobra osobiste producentów fonogramów i
wideogramów muzycnrych, w szczególności odtwarzać fonogramy i wideogramy mlJzycznę

w ich wersji oryginalnej, podawać przykańymnadaniu - zawyjątńem sytuacji okreŚlonej w

§ 8 a i b - infórmację obejmującą nazwisko - nazwę artysty wykonawcy oraz,w mimę

możliwo śc i, narvł ę producenta.

§10
NADAryCA oświadc za, że nie będzie nadawał bez porozum teńa ze ZP AV fonogramów i
wideogramów muzycnrych ptzez siebie niezidentyfftowanych.

§ 11

ZpAy jest upoważniony do kontroli dokumentów niezbędnych do sprawdzenia

prawidłowości przedstawionych przęzNADAWCĘ wykazów i zestawień dokonanYch nadń
fonogramów i wideogramów muzycznych,

§12
Umowa nie narusza praw autorskichorazpraw artystów wykonawców.

§ 13

1 . Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony,

2. Umowa możę zostać wypowiedzianaptzezkńdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego

okresu wypowiedzenia. W razie skorzystania ztego uprawnieniaptzęzktórąkolwiek ze stron -

strony zóbo*iązują się dołożyć wszelkich starań w celu uzgodnienia i podpisana nowej

umowy generalnej przedwygaśnięciem niniejszej umowy,

§14
Niniejsza umowa, jak również je1 zrriarry i/lub uzupełnienia, atakźę dokumenty sporządzone,

zebńe, zgromadione, dostarczone w zńązk1l z jej zawałciem i wykonywaniem (włączająe

w to ich ńpie i odpisy, a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę

przedsiębioistwa w 
-rozumieniu 

przepisów o zxrla\czaril nieuczciwej konkrnencji.

iut i"t oi*iek ujawnienie, przekazańe, wykorzystanie, zbycie osobom trzecim, w czasie

trwania umowy oftzpo jej roŃtązańu lub wygaśnięciu, tajemnicy przedsiębiorstwa wYmaga

uprzedniej pisemnej Żgiav drugiej strony, chyba że naĘpuje na mocy przepisów prawa lub w

iwiryku , toczącyi siĆ postępowaniem sądowym lub postępowaniem ptzed organami

administracj i pństwowej.

Niniejsza rrmowa wchodzi w Ęcie z dniem
§15



§16
NADAWCA nie może korrystać w inny sposob z fonograrnów i wideogramów muzycnych,
niż określony w umowie, w szczególności nie prrysługuje mu prawo do przeniesienia
fonograrnów i wideogramów muzrycznych w całości lub w części na urządzenia mechaniczne i
sporądzania z nich nośników dzwięką co nie uchybia postanowieniom mt. 22 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§17
Wszelkie zmiany umowy wymąają formy pisemnej pod rygorem niewaźności.

§18
Spory powstałe na tle niniejszej unorily ro?poznavrane Ędąpuez sąd miejscowo właściwy
dla siedziĘNADAWCY.

§19
W sprawach nieuregulowanych umową m?jązastasowanie przepisy kodeksu cywilnego arcEu
stawy z dńa4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolĘ Dz.U.
nr 90 / 2006t.,poz.63l zpóźn. zrt.).

§20
Umowę sporządzono w dwóchjednobrzrniącyń egzemplatash, po jednym dlakańej zs
stron.

NADAWCA: ZPAY:



'*ą,"-,;L Ą/€ 6 d-

UMOWA GENEBALNA

zawartaw Warszawie, dnia . roku,
pomiędzy Zwtąńńem Producentów Audio-Video, mając5rrn swoją siedzibę w Warszawie wzł
ul. Kruczkowskiego 12 l2, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
m KRS 0000013087, z:wanym dalej ZPAV, reprezentowanym ptzęz
DyrektoraOrgańzacjiZbiorowegaZarządzańaZPlłYBogusławaPlutę
i

mającynn siedzibę w.............. zarejestrowanym w -..--......-..
zwarllrm dalej IJ ŻYTKOWNIKIEM, reprezentowarrym ptzez

1. Przedmiotem umowy jest określenie -rlŁ*r oraz warunków płatności wynagro dzęniaz
t/tułu ręemitowania przez UZYTKOWNIKA fonogramów i wideogramów muzycznych,

do których zarządzańe zostało powierzone ZPAV jako oryańzĄi zbiorowego

zarządzarńa, zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
4 lutego 1994 roku (tekst jednolĘ Dz.U. nr 90 l 2006 r.,poz.631 zpóźn. zrn.).

2. ZPAV,nazasńzierównego traktowania, Ędzie również inkasował od UZYTKOWNIKA
wynagrodzeńa z qńŃu reemitowania fonogramów i widęogramów mlf,zyc7rlych, do

których prawa nie zosta§ mu powierzone i będzie je, według zasad prryjętych w ZPAV,
przekazyvvń podmiotom, k;tóre naleĘ cie wykńą do nich swoj e prawa.

3. W rozumieniu niniejszej urnowy zgodnie z postanowieniami art. 6 pkt 5 w mmryku z art.

101 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dńa 4 lutego 1994 r.

reemitowaniem fonogramu lub wideogramu jest jego ro4)owszechnianie ptzez it:rrty

podmiot niz pierwoarie nadający, drogą przejrnowania w całości i bez zmian programu

organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania

tego programu do powszechnego odbioru.

§2
ZpAy oświadcza, że zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami

wynikającymi z powierzeńa praw do zbiorowego zarządzańa oraz zenvoleniem Ministra

rumr! nl. WpA. 0ż4l482l02lik, jest orgańzacją zbiorowego zarządzańa prawami

pokrewnymi w zakresie praw do fonogramów i wideogramów muzyczrych.

§3
UZyTKQWNIK oświadcza, że przy zawieraniu umów z producentami fonogramów i
wideogramów muzycznych, doĘcącyniwspołpracy aĄstycznej, promocyjnej i reklamowej,

nie będzie nabywać od nich praw objętych niniejszą rrmową.

§4
Strony ustalają wynagrodzenie z §ńułu reemitowania fonogramów i wideogramów

muzycznych, ńęza|eltńe od standardu, systemu, cry formatu, w którym dokonywana jest



reemisja, w wysokości ............... .. miesięcanie. Do kwoł wynagrodzenia naleĘ
doliczyć VAT zgodnie z obowlązującymi przepisarni.

§5
1. Jeżeli inna organizacja zbiorowo zarządzĄąca prawami do fonogramów i wideogramów
mvzycznych wykuże, że reprezenĘe prawa do danego fonogramu lub wideogramu
muzycznego w zakresie objętym umową, ZPAV bądź ptzekaże należmą danemu
uprawnionemu prrypadającą część wynagrodzenią na zasadach równego traktowania z
podmiotami przez siebie reprezentowanymi,bądźteż - jeże|i uprawniony nie wyrazi na takie
przekazartie zgody - zwróci tę część wynagrodzenia, powiększoną o uzyskany procent wzrostu
tokat ZPAV z danego oktesu, UZYTKOWNIKOWI (wówczas jednak bez jakichkolwiek
potrąceń, w tym bez potłąceń kosźów inkasa i reparĘcji), celem przekazańa należnego
wynagrodzenia uprawnionemu. Dokonując zwrofu ZPAV obowiązany będzie poinformowaó
UZYTKOWNIKA na piśmie o uprawnionych podmiotach, których zwrot daĘczy, jak też
wskazać podstawę ustalenia części wynagrodzenia należnego tym osobom.

2. Zvlrota fLa IZęIZUZYTKOWNIKA, o Ętó.y* mowa w ust. l, ZP AV dokona w ciągu 14

dni po zaistnieniu sytuacji uzxńniającej taki zwrot.

§6
1. UZYTKOWNIK będzie przekarywń wynagrodzenia w drodze przelewu bankowego na
rachunek ZPAY w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 84103015080000000500884053,
w okresach kwartalnych, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego doĘezy
rozliczeńę. O fakcie dokonania takiego przelewu, UZYTKOWNIK Ędzie kłżdamzowo
informował ZPAV. ZPAY wystawi stosowny dokument księgowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2.W przłpadku niedotrzymania terminu przelitdzianego w ust. 1 ZPAY uprawniony będzie
do naliczęnia UZYTKOWNIKOWI odsętek ustawowych.

3. Wraz z informacją o dokonanym przekazie, UZYTKOWNIK Ędzie przekarywń ZPAV
wku reemitowanych w danym okresie rozliczeniowym programów i kanałów radiowych i
telewizyjnych, obejmujący §azry programów i kanałów oraz nazw i adresy organizacji
radiowych i telewizyjnych dokonujących pierwotnych emisji ww. programów i kanałów.

4. UZYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za skrrtki zawinionych pominięć lub
znieksztńceń danych zawatĘch w ptzekazanej ZPAY dokumentacji. Odpowiedzialność ta
obejmuje obowiązek pokrycia w podwójnej wysokości wynagrodzeń producentów

fonogramów i wideogramów muzycznych,kńrzy wskutek pominięć lub zniekształceń danych
nie zostali ptzęz ZPAV uwzględnień przy rczdzia\e wynagrodzeń z tyhilu reemitowania
fonogramów i wideogramów muzycznych

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ustępie 4 jest wyłączoną jeśli UZYTKOWNIK
sprosĘe lub uzupełni na piśmie określone pominięcia lub znieksżałcenia w ciągu 2 miesięcy
od daty nadania pod warunkiem,iż pominięcia te lub zrrieksźałcęnia nie spowodowaĘ w tym
okresie szkód dla producenta lub ZPAY .

§7



ZPAV jest upoważniony do kontroli prawidłowości rozliczeń dokonywanych przez
uzyTkowNlkA w zrlviązku z realizasją niniejszej umowy, w tym w szczególności do
przeglądania stosownych dokumentów, mających znaczeńe dla §ch rozliczęń.

§8
Umowa nie narusza praw autorskich oraz praw artystów wykonawców.

§9
1. Umowa zosĘe za,wmta na czas nieokreślony.

2. Umowamoze zostaćwypowiedzianaprzezkażdąze stron zzachowańem 3-rnięsięcznego

okresu wy,powiedzenia. W razie skorzystania ztego uprawnieniaprzez którąkolwiek ze stron -

strony zobowiązują się dołozyć wszelkich starń w celu uzgodnienia i podpisana nowej

umowy generalnej prued wygaśnięciem niniejszej umowy.

§10
Niniejsza umowa, jak również jej zrniany i/lub uzupełnienia, atakłże dokumenty spotządzane,
zebrane, zgromadzone, dostarczone w złviąz}u z jej zawarciem i wykonywaniem (włączając

w to ich kopie i odpisy, ataŁłeutrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczańu nieuczciwej konkurencji.
Jakiekolwiek ujawnieńe,przekazańe, wykorrystanie, zbycie osobom trzecim, w czasie

trwania umowy oraz po jej ronłłiązańu lub wygaśnięciu, tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga

uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba że następuję na mocy przepisów prawa lub w
zwlązklJ z toczącp się postępowaniem sądowym lub poĘpowaniem przed organami

administracji pństwowej .

§ 11

Niniejsza umowa wchodzi w Ęcie z dniem

§12
UZyTKowNIK nie może korrystać w inny sposób z fonogramów i wideogramów

muTycznyah, niż określony w umowie, w szczególności nie przysługuje mu prawo do

przeniesienia fonogramów i wideogramów muzycznych w całości lub w części naurządzeńa
mechaniczne i sporządzańaz nich nośników i obrazu.

§13
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14
Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawane będąprzez sąd miejscowo właŚciwy

dla siedziby UZYTKOWNIKA.
§15

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodęksu cywilnego oraz

Ustawy z dńa 4 lutego L994 t. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ekst jednolity

Dz.IJ. rtr 90 l 20a6 r.,poz.63l zpóźn zm.).

§16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakażdej ze

stron.



UZYTKOWNIK: ZPAY:
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UMOWA GENERALNA
zawańawWarszawie, dnia ... roku,

pomiędzy Zwirykiem Producentów Audio-Video, mającym swoją siedzibę w Warszawie przł
ul. Kruczkowskiego 1ż lż, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
nr KRS 0000013087, rwanymdalĄ ZPIłY, reprezentowan}im Wzęz
Dyrektora Orgańzacji Zbiorowe go Zarządzańa ZP AY Bogusława Plutę
i

mającym siedzibę w.........,..,. zaĘestrowanym w ..............
zwanym dńej UŻYTKOWNIKIEM, reprezentowan;rm przez

§1
1. Przędmiotem umowy jest określenie wysokości oraz warunków płatności wynagrodzęnia z
§ńułu nadawania ptzęz UZYTKOWNIKA fonogramów, do których zarądzante zostało
powierzone ZPAY jako organizacji zbiorowego zarządzańa, zgodnie z obowiązującą ustawą
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 90 /
2006 r., poz. 637 z późn. zm.), poprzęz ich udostępnienie w celu pobrania za pośrednictwem
sieci Internet w sposób umożliwiający odtworzenie fonogramu bez konieczności uprzedniego
skopiowania go w całości do pamięci komputera odbiorcy i w sposób uniemożliwiający jego
powtórne odtworzęnie bez ponowrego pobranią oraz bez umozliwienia odbiorcy
dokonywania wyboru udoĘpnianych utworów (webcasting).

2. ZPAV , na zasadzię równego traktowani ą będzie również inkasował od UZYTKOWNIKA
wynagrodzęnia z §rtufu określonych w ust. 1 powyżej nadań fonogramów, do których prawa
nie zostały mu powierzonę i będzie je, według zasad przyjęĘch w ZPAY, przekazywń
podmiotom, które naleĘciewykażądo nich swoje prawa.

§2
ZPAY ośwladcza, że zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami
wynikającymi z pońeruenia praw do zbiorowego zarządzańa araz zemvoleńem Ministra
Kultury DP. WPA. 02Ąl482l02lik, jest orgańzaĄą zbiorowego zarządzaria prawami
pokrewnymi w zakresie praw do fonogramów i wideogramów.

§3
UZYTKOWNIK oświadcza, że przy zawieraniu umów z producentami fonogramów -

doĘczącymi współpracy artysĘcznej, promocyjnej i reklamowej, nie będzie nabywać od nich
praw objętych niniejszą unową.

§4
Strony ustalają wynagradzenie za nadawanie fonogramów określone w § 1 ust. 1 i 2 do

. potencjalnych jednoczesnych użytkowników w wysokości . ńoĘch
miesięcznie. Do kwoty wynagrodzeńa na\eży doliczyć VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.



§5
I. Jeżęli inna organizaqa ńiorawo zatządrąąca prawami do fonogramów wykuże, że
reprezentuje prawa do danego fonogramu w zakresie objętym rrmową ZPAV bądż przekaże
należną danemu uprawnionemu prąpadającą część wynagrodzeń1 na zasńach równego
traktowania z podmiotami ptzęz siebie reprezentowan5rmi, bądź też - jeżeli uprawniony nie
v,ryazi na takie przekazańe zgcdy - włróci tę część wynąrodzenią powiększonąo uzyskany
procent wzrosfu lokat ZPAV z danego okresu, UZYTKOWNIKOWI (wówczas jednak bez
jakichkolwiek potrąceń, w tym bez potrąceń kosztów inkasa i reparfycji), celem ptzekazańa
należnego wynąrodzenia uprawnionemu. Dokonując zwrofu ZPAV obowiązany będzie
poinformować TJŻYTKOWNIKA na piśmie o uprawnionych podmiotach, których zwrot
doĘcry, jakteż wskazać podstawę ustalenia części wynagrodzenia nalemego tym osobom.

2. Zwrotu na rzecz UZYTKOWNIKA, o którym mowa w ust. l, ZPAV dokona w ciągu 14
dni po zaistnieniu sytuacji uzasadniającej taki zwrot.

1. UZYTKOWNIK będzie przskarywń*yrr§oOr"*. w drodze przelewu bankowego na
rachunek ZPAV w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 84103015080000000500884053,
w okresach kwartalnych, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego doĘcry
rozliczeńe. O fakcie dokonania takiego przelewu, UZYTKOWNIK Ędzie każdorazowo
informował ZPAV. ZPAV wystawi stosowny dokument księgowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2- W prrypadku niedotrzymania terminu przewidzianego w ust. l ZPAV uprawniony będzie
do naliczenia UZYTKOWNIKOWI odsetek ustawowych.

3. W terminie 30 dni po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego UZYTKOWNIK będzie
przekaz:ywń ZPAV dokumentację daĘcącą dokonanych w danym okresie rozliczeniowym
nadń fono gramów obej muj ącą:
- §ń]ł utworu,
- imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy,
- czas trwania nadania iliczbę wykonń,
- wskazanie producenta (firma fonograficzna).

Odpowiedni format wykazów raportujących Ędzie uzgodniony między stronami.

4. UZYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za skutki zawinionych pominięć lub
zńeksńńceń danych zawarĘch w przekazanej ZPAV dokumentacji. Odpowiedzialność ta
obejmuje obowiązek pokrycia w podwójnej wysokości wynagrodzeń producentów
fonogramów, którzy wskutek pominięć lub zniekształcęń danych nie zostali Wez ZPAV
uwzględnień prry tozdńale wynagrodz eń z ffińa nadania fonogramów.

5. Odpowiedzialność, o któĘ mowa w ustępie 4 povyyżej jest vvyłączoną jeśli
UZYTKOWNIK sprostuje lub uzupełni na piśmie olaeślone pominięcia lub zrriekształcenia w
ciągu 2 miesięcy od da§ nadania pod warunkiem, iż pominięcia te lub znieksźałcenia nie
spowodowa§ w tym okresie szkód dla producenta lub ZPAY

§7
UZYTKOWNIK jest obowiryarly respektować dobra osobiste producentów fonogramów, w
szczególności odtwarzać fonogramy w ich wersji oryginalnej, podawać przykażdymnadaniu



informację obejmującą nazwisko - na:rv,lę artysty wykonawcy oraz ,w miarę możliwości,
nazwę producenta.

§8
UZYTKOWNIK oświadczą że nie będzie nadawał bez porozumienia ze ZPAV fonogramów
ptzęz siebie niezidentyfikowanych.

§9
ZPAY jest upoważriony do kontroli dokumentów niezbędnych do sprawdzenia
prawidłowości przedstawionych ptzez NADAWCĘ wykazów i zestawień dokonanych nadań
fonogramów.

§10
Umowa nie narusza praw autorskich oraz praw arĘstów wykonawców.

§ 11

1. Umowa zostaje zawartana okres jednego roku od dnia . do dnia

2. Umowa moze zostać wypowiedziarnprzezkażązę stron z zachowanięm 3-miesięcznego
okresu v.lypowiedzenia. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez którąkolwięk zę

stron - strony zobowiązują się dołozyć wszelkich starań w celu uzgodnienia i podpisana

nowej umowy generalnej pnedwygaśnięciem niniejszej umowy.

3, W przypadku zaprzestańa Wez UZYTKOWNIKA działalności objętej zakresem

niniejszej umowy, umowa ulega rozwiązaniu z chwilą poinformowania o Ęm fakcie
ZPAV.

§12
Niniejsza umowa, jak również jej zmiarry illub uzupehrienią a także dokumenty sporądzone)
zebrane, zgromadzone, dostarczone w mviryku z jej zawarciem i wykonywaniem (włączając

w to ich kopie i odpisy, a tal<zę utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczańu nieuczciwej konkurencji.
Jakiekolwiek ujawnieńe, przekazanie, wykorzystanie, ńycie osobom ttzeclm, w czasię
trwania umowy omzpo jĄ razlvitązańu lub wygaśnięciu, tajemnicy przedsiębiorstwa wym€a
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba że następuje na mocy przepisów prawa lub w
ztglilązk1, z toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem przed organami

administracj i pństwowej.

§13
Niniejsza umowa wchodzi w Ęcie z dniem

§14
UZYTKQWNIK nie możę korzrystać z fonogramów w inny sposób, niż okTeślony w umowie,
w szczególności nie prrysługuje mu prawo do przeniesienia fonogramów w całości lub w
częścinaurządzeniamechaniczneisporządzańaznichnośnikówdźwięlru.

§15
Wszelkie nrtiarty umolvy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16



Spory powstałe na tle niniejszej umowy tozporurawffilęb$ąprzez sąd miejscowo właściwy
dla siedziby UZYTKOWNIKA.

§17
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego otaz:u
stawy z dnia4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tękst j€dnolity Dz.U.
nr 90 l 2fr06 t., poz. 63l z poźn nn.).

§18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzrrriących egzertp|arzrch, po jedryrnr dlakażdel ze
stron.

UZYTKOWNIK: ZPAV:
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UMOWA GENERALNA
zawartaw Warszawie, dnia . roku,

pomiędzy ZwtązkjemProducentów Audio-Video, mającym swoją siedzibę w Warszawie przry

ul. Kruczkowskiego 12l 2, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
nr KRS 0000013087, zlltartym dalej ZPAV, reprezentowanym przez
DyrektoraOrgańzaĄiZbiorowegaZarządzańaZPAYBogusławaPlutę
i

mającym siedzibę w.,............ zarejestrowanym w ..............
zwanym dalej UZYTKOWNIKIEM, reprezentowanym przez

§l
l. Przedmiotem umowy jest określenie wysokości oraz warunków płatności wynagrodzenia z
tyh]fu nadawania przęz UZYTKOWNI§A fonogramów i wideogramów muzycznych, do
których zatządzańe zostało powierzone ZPAV jako organizacji zbiotowego zarządzańą
zgodnie z obońąrującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4lutego 1994

roku (tekst jednolity Dz.|J. nr 90 l 2006 r., poz. 631 z późn. zm.), poprzez iń udostępnienie
w celu pobrania za pośrednictwem sieci lrrternet w sposób umożliwiający odtworzeńe
fonogramu i/lub wideogmmu muzy§znego bez konieczności uprzedniego skopiowania go w
całości do pamięci komputera odbiorcy i w sposób uniemożliwiający jego powtórne

odtworzeniebezponownego pobrania, orazbęz umozliwienia odbiorcy dokonywania wyboru
udostępnianych utworów (webcasting).

ż. ZP AY , na zasadrzie równego traktowani ą będzie również inkasował od UZYTKOWNIKA
wynagrodzenia z tJrtułu określonych w ust. 1 powyżej nadń fonogramów i wideogramów
mtJzycznyc},, do których prawa nie zostaĘ mu powierzonę i będzie je, według zasad
przyjęĘch w ZPAV, przekarywńpodmiotom, które należyciewykużądo nich swoje pralwa

§2
ZPAY oświadcza, że zgodńe ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami
wynikającymi z povnerueńa ptaw do zbiorowego zarządzania oruz zezwoleniem Ministra
Kultury DP. WPA. 024l482l02/ik, jest orgańzacją zbiorowego zarządzania prawami
pokrewnymi w za]<resie praw do fonogramów i wideogramów.

§3
UZYTKOWNIK oświadczą że ptzy zawieraniu umów z producentami fonogramów i
wideogramów muzycznych _ dotyczącymi wspóĘracy artystycznej, promocyjnej i
reklamowej, nie będzie nabywać od nich praw obję§ch niniejszą umową.

§4
Strony ustalają wynagrodzeńe za nadawanie fonogramów i/lub wideogramów muzycznych
określone w § 1 ust. 1 do ...,.. potencjalnych jednoczesnych uĄĄkowników w
wysokości Do kwoł wyrragrodzenia tńezy doliczyć VAT zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisami.



§5
1, Jeżeli inna organaacja zbiorowo zarządzĄąca prawami do fonogramów i wideogramów
mllzycłnychwykaze,żereprezentllje pra\ila do danego fonogramu lub wideogramu w zakresie
objętym umową, ZPAV bądź przekńę nalężną danemu uprawnionemu przypadającą część
qłrąrodzenią na zasadach równego traktowania z podmiotami przęz siebie
reprezentowanymł, bątż też - jeżeli uprawniony nie vryazi na takie przekazaŃe zgody -

zwróci tę część wynagrodzenia, powiększoną o uzyskany procent wzrostu lokat ZPAY z
danego okresu, UZYTKOWNIKOWI (wówczas jednak bez jakichkolwiek potrąceń, w tym
bez pottąceń kosztów inkasa i repaĘcji), celem przekazańa należmego wynagrodzeńa
uprawnionemu. Dokonując zwrotu ZPAV obowiąany będzie poinformowaó
UZyTKQWNIKA na piśmie o uprawnionych podmiotach, których zwrot doĘczy, jak też

wskazać podstawę ustalenia części wynagrodzenia należnego tym osobom.

2. Zv,rot1.1narzecz UZYTKOWNIKA, o którym mowa w ust. l, ZPAY dokona w ciągu 14

dni po zaistnieniu sytuacji uzasadniającej taki zwrot.

§6
l. UZYTKOWNIK będzie przekarywń wynagrodzenie w drodze przelewu bankowego na

rachrr_nek ZPAV w Banku Handlowlłn w Warszawie S.A. 84103015080000000500884053,
w okresach kwartalnych, do końca miesiąca następującego po kwariale, którego dotyczy
rozltczeńę. O fakcie dokonania takiego przelewu, UZYTKOWNIK będzie kńdorazswo
informował ZPAV. ZPAV wystawi stosowny dokument księgowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2. W prąrpadku niedotrrymania terminu przewidzianego w ust. 1 ZPAV uprawniony będzie
do naliczenia UZYTKOWNIKOWI odsetek ustawowych-

3. W terminie 30 dni po zakofrczeniu danego okresu rozliczeniowego UZYTKOWNIK będzie
przekazywń ZPAV dokumentację doĘcącą dokonanych w danym okresie rozliczeniowym
nadań fonogramów i/lub wideogramów obejmuj ącą:
- qfuł utworu,
- imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy,
- czas trwania nadania i liczbę nadań,

- wskazarrie producenta (firma fonograficzna).
Odpowiedni format wykazów raporfujących będzie uzgodniony między stronami.

4. UZYTKOWNIK ponosi odpowiedzialnośó za skutki zawinionych pominięć lub
zńeksńńceń danych za,wartych w przekazanej ZPAV dokumentacji. Odpowiedzialność ta
obejmuje obowiązek pokrycia w podwójnej wysokości wynagrodzeń producentów
fonogramów i wideogramów murycznych,którzy wskutek pominięć lub miekształceń danych

nie zostali ptzez ZPAV uwzględnieni prrry rczdzialę wynagrodzeń z ffilńu nadania

fonogramów illub wideogramów muzycznych.

5. odpowiedzialnośó, o której mowa w ustępie 4 po}vyżej jest vryłączona. jeśli

UZyTKOĘNIK sprostuje lub uzupełni na piśmie określone pominięcia lub znieksźałcenia w
ciągu 2 miesięcy od daty nadania pod warunkiern, iZ pominięcia tę lub nięksńńcenia nie

spowodowały wtym okresie szkód dla producenta lub ZPAV



§7
UZYTKOWNIK jest obowiązffiy respektować dobra osobiste producentów fonogramów i
wideogramów murycznych, w szczególności odtwarzń fonogramy i wideogramy muz.,.czne
w ich wersji oryginalnej, podawać prry kużdym nadaniu informację obejmującą nazwisko -
hazwę arrysty wykonawcy omz,w miarę możliwości, nazwę producenta.

§8
UZYTKOWNIK oświadczą że nie będzie tńa,wń bez porozumięniazę ZPAV fonogramów
iilub wideo gramów m|rzy czny ch przez siebie niezidentyfft owanych.

§9
zpł\t jest upoważniony do kontroli dokumentów niezĘdnych do sprawdzenia
prawidłowości przedstawionych ptzez NADAWCĘ wykazów i zestawień dokonanych nńań
fono gramów illub wideogramów muzy czny ch.

§10
Umowa ńę tarvszapraw autorski ch orazpraw artystów wykonawców.

§ 11

1. Umowazostaje zawartanaokres .... / czxnieokreślony.

2. Umowa może zośŃ wypowiedzianaptzezkażną ze stron zzachowańem 3-miesięcmego
okresu wypowiedzeńa. §V razie skorzystania ztega uprawnieniaprzęz którąkolwiek ze stron -
strony zobowiązują się dołozyć wszelkich starń w celu uzgodnienia i podpisana nowej
umowy generalnej przed wygaśnięciem niniejszej umowy.

§12
Niniejsza umowa, jak również jej zmiany i/lub uzupełnienią a także dokumenty sporządzonę)
zehane, zgromadzone, dostarczone w zvńązkł z jej zawarciem i wykonywaniem (włączając
w to ich kopie i odpisy, a takłżę utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o mvalczańu nieuczciwej konkurencji.
Jakiekolwiek ujawnieńe, przekazanie, wykorzystanie, zbycie osobom trzectm, w czasie
trwania umowy orazpojej ronviązaniu łub wygaśnięcią tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba że następuje na mocy przepisów prawa lub w
zwLązk:rł z taczącym się postępowaniem ądowym lub postępowaniem przed organami
administracj i państwowej .

§13
Niniejsza umowa wchodzi w Ęcie z dniem

§14
UZYTKOWNIK nie możę korzystać z fonogramów i wideogramów muzycnlych w inny
sposób, niz określony w umowie,w szczególności nie przysługuje mu prawo do przeniesienia
fonogramów Vlub wideogramów mluzycznych w całości lub w części na urządzeńa
mechaniczne i spotządzańa z ńch nośników dźwięku.

§15
Wszelkie zniarry umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16



Spory powstałe na tle niniejszej umowy tarynmawartebe§ąptzszEd miejscowo wła&:iwy
dla siedziby UZYTKOWNIKA.

§17
W sprawach nieuregulowanych rrmową mają za§tosowanię przepisy kodeksu cywilnego oraz u
stawy 7 rlnia4 lutego 1,994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednoliĘ Dz.U.
nr 90 / 2006 r., poz. 63l z późn. zrrl.).

§18
Umowę spoządzono w ćwóch jednobrzmiących ązernplarzaĄ po jednym ólakańej ze
stron-

UZYTKOWNIK: ZPAY:
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GSREW}BENTA

dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz Walnego Zebrania Gzłonków Stowarzyszenia

Zwięku Producentów Audio - Video

z siedzibą w Warszawie (00:380), uI. Kruczkowskiego 12lok.2

dotycząca sprawozdania finansowego za 2012 rok

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego jednostki Związek Producentów Audio_

Video z siedzibą w Warszawie (00-380), ul, Kruczkowskiego 12lok.2, na które składa się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasyrów

zamyka się suma bilansową 62 484 334,15 zł
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od '1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2O12 roku,

wykazujący zysk netto 828 823,74 zł
d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego

odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz, członkowie organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania

przewidziane w ustawie z dnia 29września 1994 r, o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152,

poz, 1223, z poZn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o rachunkowości".

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrazenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania

zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno

przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową ifinansową, jak tez wynik

finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego

sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

w Polsce.

oPlNlA NlEZALEZNE

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań ftnansowych pod numerem 2695
Spółka zaĘestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Xlll \Ąłldział Gospodarczy KĘowego Rejestru Sądowego

KRS 0000,12,1840; NlP: 113-23-764'12; Regon: 015205213; Kapitałzakładowy 50.000 zł
Konto: Bank Zachodni WE}K S.A.32 oddział w Warszawie: 55 ,l090 1753 0000 0001 0065 8816



Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób,

aby uzyskac racjonalną pewność, pozwalającą na wyrazenie opinii o sprawozdaniu, W szczególności

badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki)

rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważĄącej mieze w sposób

wyrywkowy - dowodów i zapisow księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawańe w spra-

wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uwazamy, źe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej

jednostki na dzień 31.12.2012 r., jak tez jejwyniku finansowego zarok obrotowy od 01.01 .2012r.

do 31.12.2012 r.,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości

oraz napodstawie prawidłowo prowadzonych ksią rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami Statutu Jednostki.

Warszawa, dnia 31 marca 2013 roku

W imieniu:

POL-TAX Sp. z o. o.
Podmiot uprawniony do badania

sprawozdań finansowych pod numerem 2695

Biegły Rewident

Nr w rejestrze 11678

P$Ł-TAX §p" z o"o.
ul. rVandy 1la lok. j,03-949 §flaiszawa
iel. (22) 6t6_55-1l ,6l6-5i-I2, fax, 6ió_ó0-95
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TwajZa

;;,--_Q&;*7a,_ Joń

z badania sprawozdania finansowego

Związku Prod ucentów Aud io-Vi deo

z siedżbą w Warszawie,

za,rok obrotowy 01.01 .2012 - 31.12.201.2

Część ogólna

Związek Producentów Audio-Video posiada formę prawną Stowarzyszenia. Uzywa skróconej

nazwy ZP AV . Działa na podstawie :

Statutu, ktorego jednolitą treśc uchwalono w dniu 25.11 .2009 r.,

Ustawy ,,Prawo o Stowarzyszeniach" z dnia 07.04.1989 r. (Dz. U. nr 79, poz. 855, zpóż. zm.\,

- Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.(Dz. U. nr 90,

zpoż. zm,)

- Stowarzyszenie zawiązano na czas nieokreślony

2. Dokumenty rejestracyjne Stowarzyszenia:,,

a) , wpisy do. rejestru Stowarzyszeń, lnnych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji

oraz do Rejestru Przedsiębiorców dokonane w dniu 01.06.2001 r. pod numerem 0000013087

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xll Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

b) numer identyfikacji podatkowej NlP 527-00-11-921 oraz NlP EU PL 5270011921 nadany

. przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Warszawie (numery NlP nie wpisane w KRS),

c) numer identyfikacyjny Regon 010512353 nadany przez Urząd Statystyczny w w Warszawie. ,

d) zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do fonogramow i wideogramów

na podstawie Decyzji DP.WPA.O24l482l02lik wydanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.

1.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2695
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3.

Związek Producentów Audio-Video - Rapoń z badania sprawozdania finansowego za 2012 r.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia a zarazem celem wynikającym z Statutu i wpisu do

KRS jest ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami producentow fonogramów i wideogramów,

reprezentowanie i wspieranie interesów i praw producentów fonogramów i wideogramów oraz

prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w dziedzinie fonografii.

organ sprawujący nadzor - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu::

. Przewodniczący , Andrzej Puczyński,

. wicepzewodniczący - włodzimierz kabaj,

o Skarbnik - Jacek Jagłowski

. Sekretarz- Jan Kubicki,

. CzłonkowieZarządu -Kazimierz Pułaski, Beata Reizler, Laura Strzałkowska.

Fundusze własne na dzień bilansowy wynoszą 3 163 882,47 ż.

Jednostka w badanym roku obrotowym zatrudniała średnio 21 osób na podstawie umowy

o pracę.

8. Do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Uchwałą

nr 1 Komisja Rewizyjna w dniu 18.12.2012 r, - zgodnie z ań. 66 ustęp 4 uor - wybrała podmiot

audytorski poL - TAX Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Wandy 11 A lok. 3 wpisany pod

numerem 2695 na listę podmiotów uprawnionych do badania prowadzoną przez Krajową Radę

Biegłych Rewidentow. Niniejsze badanie, zgodnie z zawańą umową o badanie nr 30912012

zdnia20.12.2012r. przeprowadzono w okresie od 21.03.2013 r. do 31,03.2013 r. obejmując

badaniem:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 3'1 grudnia 2012 roku,

zamyka się suma bilansową

który po stronie aktywów i paspvów

c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31

wykazujący zysk netto

d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły rewident

Jolanta Każmierczak (nr rej. 11678 ) oraz uczestnik Ewa Kozłowska biorący udział w badaniu

oświadczają że pozostają niezależni od badanejjednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy

zdnia 07 maja 20O9r, o biegłych rewidentach iich samoządzie, podmiotach uprawnionych do

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz.649 z 2009 r.

zpóżn. zm.).

Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski BFA

AUDyT Sp. z o.o. w Warszawie i otrzymało opinię bez zastzeżeń. Zatwierdzenie Sprawozdania

nastąpi (zgodnie ze Statutem ZP^V) podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

ktore odbywa się raz na dwa lata.

Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało:

a) stosownie do ań. 69 ustawy o rachunkowości złożone w KRS w dniu 23,05.2012 r.,

b) stosownie do ań, 27 ustawy z 15.02.1992r. złożone w Urzędzie Skarbowym w dniu

09.05.2O12 r.,

4.

5.

6,

7.

62 484 334,15 zł

grudnia 2O12 roku,

828 823,74 zł

9.

,l0.

11.

/]rli]
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Związek Producentów Audio-Video - Rapoft z badania sprawozdania finansowego za 2012 r.

Księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy zostały zamknięte na dzień 31.12.2011 r.

w sposób wyłączający mozliwośc dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących

zamknięte księgi rachunkowe.

12. Zgodnie z ań. 67 ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi

rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji

niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania.

13. Kierownik jednostki, stosownie do ań. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie zakończenia

badania - pisemne oświadczenie dotyczące m,in.:

a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do

badania,

b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem

bilansowym,

c) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe

i jakościowe wyn ikające ze s prawozdan ia fi nansowego.

'l4, Niniejszy rapoń został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej

dokumentacji roboczej, wymaganej przez ań. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości,

z uwzględnieniem:

a) stosownych prob badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji

dominujących kwotowo,

b) poziomu istotności ustalonego przez biegłego dla sprawozdania finansowego,

c) zawodowego osądu przez biegłego zgodności zdaęeń gospodarczych z operacjami

księgowymi,

d) stanu rozrachunków z tytułów publiczno - prawnych i ich zgodności z danymi deklarowanymi

przezbadanąjednostkę, które stanowiły podstawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych.

15. W badaniu poszczegolnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych

posłuzyliśmy się testami i probamiwłaściwymi dla rewizji finansowej. Na podstawie wyników tych

testów i prób wnioskowaliśmy o poprawności badanej pozycji. Badanie sprawozdania

finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposob, aby uzyskaó racjonalną

pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie

obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych pżez jednostkę zasad (polityki)

rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającq mieze w sposób

wyrywkowy - dowodow i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawańe

w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Badanie

w zakresie rozliezen z budżetem i zrównanych z nimi sprowadziło się do sprawdzenia tych

kwestii w stopniu umozliwiającym spoządzenie opinii o sprawozdaniu finansowym jako całości.

Badanie przeprowadzono tylko w stosunku do prawidłowości sald dotyczących rozrachunkow

publiczno-prawnych wykazanych w bilansie. Wydana opinia nie stanowi opinii podatkowej.

POL-TAX Sp. z o,o, Strona 3
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Związek Producentów Audio-Video - Rapoń z badania sprawozdania finansowego za 2012 r.

B. Analiza ekonomiczno - finansowa.

Analizę ekonomiczno - finansową jednostki przeprowadzono na podstawie wyników

osiągniętych w latach 2011 - 2012.

1. Analiza bilansu

Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągIeniem setek zł:

Lp lĄszczegó lnienie

2012 2011 2o10 zmiana stanu

kt/t/ota
udźału

k\ńóta
udziału

k!rcia
udziału

o/o oA

201z2011 201z2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A \ktvwa bwde M4.a 0,2 188,4 0,4 247,9 0,5 (4.3 76,5 1(B,9. 58,1

Vańości niemateriahe i pnffi e 98.5 0,2 130,8 0,2 170,3 0,4 (9,,4:, 75,3 (71,8 57,8

treĘowe aKywa tilałe 45,5 0,,| 57,ś 0,,| 77,7 0.2 (12,0, 79,1 (?,1. 58,6

lll lależnćci dlĘC*emimwe

1 )d jedno sbk powiązanych

lV M§tycie dugot€rmhore

a / j ed nostka ch poiliązanych

V IugotermhoW relięenia
niedzvokre$re

lktywa obEtowe 62 340,3 99,8 52623,8 99,6 44981, 99.5 9 716,| 118;5 17 359,, l38,6

,apa sy 14,! 0,0 27.3 0,1 13,1 0,0 (,l2,8,, 53,2 1,, 111,0

lależnćci kńtkobminfre 20 616,ł 33,0 1 5 595,4 29,5 l3 635,€ 30,1 5 021 132,2 6 981,i ,l51,2

1
lależności od jednostek
Miąan ych

lIl M6tycje k&kotsmhoW 416o2,i 66,6 36 887,1 69,8 31 211 69,0 4 715,! 1,12,8 l0 39,t,l 133,3

a /,i ed nostka ch pow iązanych

lv irdkctemimwe rczle gia
r/o

106,: 0,2 114,c 0,2 121,, 0,3 (7,7,, 93,3 (14,9 87,7

Dktlnnła razem 62484". 100,0 52812,2 100,0 45229,, 100,0 9 672" 118,3 17 255,1 138,2

)l
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Związek Producentów Audio-Video - Rapoń z badania sprawozdania finansowego za 2012 r.

Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp VWszczegó lnienie

2012, 2011 2u0 zmiana stan u

klvota
UdżałU

kt/iota
%

udziału
klvo ta

o/o

udziału 201ż201,| 201ż2010

,| 2 3 4 3 4 5 6 9 10 ,l1 12

A (apita!(fu n dusz) wł6_ny 3 t63,( 5,1 3 529,( 6,7. 3 309,7 7,3 (365,7] 89,6 ({45,8 95,6

(a Pitał (fm(fus) podstawwy

{ależne uphty m kaplal
)odśa u,oury (wie kd ć qemna)

lll
Jdziały (akcF ) wlasne (wielk óć
lFmm)

lV kpital (fttl&sz) zapasily

V Grital (fn(fus) z aktlalizaci

Vl 'ozostałe ka ctaly (fmdjsze )

vlI ysk (strata) z htubieglych 2 335,1 3,7 2790,7 5,3 3 739,t 8,3 (455,6 83,7 (1 404,8 62.4

Vlll :ysk (śrata) r€tto 828,8 1,3 738.9 ,1,4 (43q2) (1,0) 89,! 112,2 1 259,1 (92,n

lx
)Qisy z zysku Etto w ciągu
d(u obrctowgo (wielkość

B lo bowiązania i r€uerwy na
lobowiazalia

59 320,5 94,9 49282,ę 93,3 4,1919,4 92,7 10 037 12g,4 17 401,1 141,5

lezerury na zoboniąza ria 580,0 0,9 675,( 1,5 580,1 (95,0 85,9

ll óiliązania dugotem hffe

1 Vo bec j edn ostek powi ąan ych

lll obiliązania knitkotermhoW 58 740,I 94,0 49282,ę 93,3 4,1244,1 91,2 9 457,1 119,2 17 496, 142,4

,l
Vo Ęc j edn ostek powi ąan ych

lV lozlieenia mĘ&yd(Eme

Pasywararem 62484,3 100,0 52812,2 100,0 45229,1 100,0 9 672, 118,3 17 255,i 138,2

Zgodnie z powyższymi danymi wynikającymi z bilansu analitycznego na sytuację badanej

jed nostki istotn ie wpływają następ ujące aspekty:

a) w aktywach bilansu, majątek obrotowy wzrósł o kwotę 9716,5 tys. zł (tj. o 18,5 %

w stosunku do roku 2011), spowodowany głównie:

- wzrostem należności krotkoterminowych o 32,2 % w stosunku do roku ubiegłego,

- wzrostem stanu środków pienięznych o 12,8% w stosunku do roku ubiegłego,

b) w pas}^ilach bilansu, zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o kwotę 9 457,8 tys. zł

( tj o 1 9,2 % w stosunku do roku 2011).

l\,i 
)i il{.

,.łj
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Związek Producentów Audio-Video - Rapoń z badania sprawozdania finansowego za 2012 r.

2, Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

L1 Wpzczególnienie
2012 rok 2011 rok 2010 rok zmiana stanu

k!!ota
%

udzidu
hirota

u dzidu
ltułota

u dzbłu 2u2l201,| n1212010
,| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. )źałalność podstawowa
Jrrycnooy nelto ze
prz edaży i zównale z nimi 614,! 5,5 601 F 6,2 65z1 8,1 ,l3,1 10z2 (37,9, 9Ą2

2 (osź \^łasny sprzedaży 8 861, 87,1 8 401,( 93,7 7 53l,( 88y' 460,1 1055 13$,l 117,7

3
'Wnik 

na spr8dży (8 2Ę,2:, (7 7§9,2 (6878,3 (447,0 !057 ( r 368,0] l l9,9

B ]ozo§tab d żałalność operacin a

1
)ozostab pzyd|ody

9 062,: 8,1,7 7 8305 80,2 6 2992 779 ,l 231,8 1157 276ts,1 143,9

2 )ozostab koszł operacyjne 672,1 6,6 2137 2,4 975i 115 45E,I 3145 (303,6] 6&9

3
/Wnik na działdności
)peracyjn ej

8 390, 7 6169 5 32ąt 773,2 {1.q2 3 066,€ tr,6

c /tynik op€racyjny (A3rB3) 143.( (182,4 (1554,7 326,3 (7ą9) 1 6s,7 (s3)

D )żałalnŃć finmsowa

1 łrychody finansovrle 1 418,:. 12,8 1 332F 13,6 1 13ą! ,l4p 8§,6 1064 2u,Ą 125,1

(osźy finanso!rć 645,1 6,3 350ł 3,9 q4 0,1 295,3 ,l8Ą2 636,4 6 886,6

ĄIynik na działdności
inansovrrej :

772,! 982l 1 124ę (2o9,7 7ą6 (352,0 6ą7

E Harzenb ndanvyczajne

1 ł§ki rEdzwycząne

2 Strey nada^/yczajne

3
lrwnik zdażeń
nadzwvcza'nrćh

F Zysk(strata) brdto
lc*D3+E3}

916, 799,( (43o,2: { 16,( 1146 1 346,t (213,1)

1 Podatek dochodowy 87,; 61I 6,1 14ą8 8I,7

2
Pozostab obowiąZkowe
znn ieFzenia rysku
bwiAkśńńi, śłźrłrrl

G
3bo wiąd(oWe obciążenia-

87,,, ol 6,i 1448 87,l

zysk (strata) netto ( F€) 828,I 738. {430,2,, 89,! 11z2 12s.t 19,,7

Uzyskane przychody w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 1.330,4 tys. zł, co stanowi

wzrost o 13,6 o/o.

Poniesione koszty w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 1 .213,8 tys. zł, co stanowi wzrost

o 13,5,0 %.

W roku badanym jednostka osiągnęła zysk netto w wysokości B28,B tys. zł.

POL-TAX Sp. z o.o. Strona 6



Związek Producentów Audio-Video - Rapoń z badania sprawozdania finansowego za 2012 r.

wskaźniki rentowności ]w§kaźnik
b6zPioczny mi6mlk 2012 2011 2010

,|

Rentowność majątku (ROA)

wvnik finansowv netto x 100
aktywa ogołem

s,8 ploc6nt 1,33% 1,40oń -0,95%

2

Rentowność netto

vwnik finansowv netto x 100
pzychody ogolem

}8 procenl 7,47!o 7,57% -5,32%

3

Rentowność kapitału własnego (ROE)

wvnik finansowv netto x'l00
kapitały własne

1*as p]ocanl 26,20% 20,93% -'l3,00o/o

3. Analiza wskaźnikowa

Osiągnięty w roku obrotowym zysk powoduje, że wszystkie wskaźniki za ten okres przyjmują

wańośc dodatnią.

Porównanie powyzszych wskaznikow z pożądanym wskaźnikiem płynności bieźącej, będącym

relacją majątku obrotowego do zobowiązań krotkoterminowych - nie wskazuje na występowanie

w jednostce istotnych zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.

4. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym

( w niezmienionym istotnie zakresie)

Wyniki analizy porównawczej na podstawie bilansu oraz rachunku zyskow i strat, wskazniki

charakteryzujące sytuację majątkową i finansową jak równiez wyniki badania sprawozdania

finansowego za badany rok obrotowy wskazują ze zdolnośó jednostki do kontynuowania działalności

w niezmniejszonym istotnie zakresie w dającej się przewidziec przyszłości, tj. pzynajmniej w ciąu
12 miesięcy od dnia bilansowego nie jest zagfożona.

'l )
:{

Wskaźniki pĘnności finansowej rckaźnik
b6zpigczny mi.mik 2012 2011 2o10

1

Wskaźnik płynności finansowej l stopnia

aktvwa obrotowe - należności z M.dostaw i usłuo oowvżei 12 mc
zobowiązania krókoterm. - zobow.krókoterm.powyżej 12 mc

1,2 - 2,o kfulność 1,05 1,07 1,07

2

Wskaźnik

akiwa obro

płynności

- zaoasv - kr_

finansowej

3rm.RMK czvnn

ll stopnia

nalez.z tvt.dosi.i usł.pow,12 mc {,0 krotność 1,05 1,06 1,07
zobowiąania kńtkotermin, - zobow, z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc

3

Wskaźnik płynności finansowej lll stopnia

inwestvcie krótkoterminowe
zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc

0,1.0.2 kroiność 0,70 0,75 0,74

POL-TAX Sp. z o.o. Strana 7



Związek Producentów Audio-Video - Rap,or1 ,6"O"nia sprawozdania finansowego za 2012 r.

G. Część szczegółowa

1, Prawidłowość stosowanego systemu księgowości

Księgowość jednostki

Księgowośó funkcjonuje na podstawie przyjętych przez jednostkę zasad zwanych ,,Polityką

Rachunkowości", zatwierdzonych Uchwałą nr 112002 z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2002

r.. W opracowaniu tym ujęto wybrane przez jednostkę alternatywne rozwiąania, wynikające z

ań. 10 ustawy o rachunkowości, w tym reguły, metody i procedury dotyczące:

a) wyceny przychodów, rozchodów i stanów bilansowych poszczególnych pozycji aktywów

ipasywów, rownież zasad szacowania odpisów aktualizujących utratę wańości, bądż jej

przyrost,

b) inwentaryzacji aktywow i pasywów, ze szczególnym akcentem na inwentaryzację w formie

tzw, weryfikacji dokumentów księgowych,

c) zasad tworzenia i szacowania ręzeóN na przyszłe zobowiązania (ań. 35 ,,d" ustawy o rachun-

kowości) i rezenł na przyszłe koszty, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne -
ań.39ust.2pkt2i2,,a"uor,wzwiązkuzart.4i8uordotyczącymwpływutychrezerw
na sytuację finansową i wynik bilansowy jednostki.

d) zasad rezerwowania w bilansie części wyniku finansowego na przyszłe zobowiązania wobec

budzetu.

W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegły potwierdza, że:

a) jednostka przestzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym w przedmiocie

prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01. roku badanego,

b) księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki, przy wykorzystaniu systemu

komputerowego SYMFONlA FK autorstwa firmy SAGE Sp. z o.o.

c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami

rachunkowości, w tym zgodnie zzasadąmemoriału i ostroznej wyceny,

d) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były

sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z ań, 21 ust, 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

W zakresie zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych

i dowodów księgowych orazza pomocą komputerów stwierdza się, że:

a) jednostka przechowuje zbiory odpowiednio do przyjętych wewnętrznych zasad

uregulowanych w ZPR,

b) przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych

dokonywane jest w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w podziale na lata i miesiące,

c) okresy przechowywania danych były zgodne z art. 74 ustawy o rachunkowości, tj.:

sprawozdania finansowe - przechowywanie tnłałe, a pozostałe zbiory 5 lat - liczone

od początku roku następnego.

Rokiem obrotowym jednostkijest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc,

Strona B <il.,'
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Związek Producentów Audio-Video - Rapoń z badania sprawozdania finansowego za 2012 r.

2. lnwentaryzacja aktywów i pasywów

lnwentaryzacją do bilansu rocznego objęto:

a) metodąspisu z natury:

środki pienięzne w kasie na dzień 31.12.2012 r.,

środki tnłałe na dzień 31.12.2012 r.,

- zapasy na dzień 31.12,2012 r.,

b) metodą potwierdzenia sald:

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na dzień 31.12.2012 r.,

środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12,2012r,,

c) metodąweryfikacji stanu ewidencyjnego:

należności sporne i wątpliwe,

należności i zobowiązania wobec osob nieprowadzących ksią rachunkowych,

należnościz tytułow publiczno - prawnych,

fundusze specjalne,

r ozliczenia m iędzyokresowe,

lnwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z ań. 26 ustawy o rachunkowości, a rozliczenie

i ujęcie w księgach jej wyniku nastąpiło zgodnie z ań. 27 ustawy o rachunkowości w księgach

roku badanego.

Stwierdza się, ze księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji

księgowej operacji gospodarczych - są prawidłowe w rozumieniu ań.24 ustawy o rachunkowości

i stanowią podstawę do spoządzenia zbadanego sprawozdania finansowego.

3. lnformacje o niektórych, istotnych pozycjach sprawozdania finansowego

AKTYWA

Flzeczowe aktywa truvałe w wysokości 45 530,93 zł

Wańośc netto rzeczowych aktywów trwałych w badanym roku uległa zmniejszeniu o 11 .994,72 zł,

Stawki umozeniowe zastosowano poprawnie. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach do

sprawozdania finansowego za 2012 rok prawidłowo przedstawiono zmiany w stanie aktywów

tnrałych.

Należności krótkoterminowe 20 616 773,30 zł

Nalezności krótkoterminowe dotyczą należności od kontrahentow z tytułu sprzedaży towarow i usług

oraz z tytułu rozrachunkow związanych z organizaĄą zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

lub pokrewnymi.

l nwestycje krótkoterm i nowe 41 602 692,00 Ą
Środki pieniężne w kasie zostały zinwentaryzowane, a stany środkow pienięznych na rachunkach

i lokatach bankowych potwierdzone na dzień bilansowy przez banki obsługujące jednostkę.

POL-TAX Sp. z o,o, Strona 9



Związek Producentów Audio-Video - Raport z badania sprawozdania finansowego za 2012 r.

PAsYWA

Fundusze własne wykazano w bilansie w wysokości 3.163.882,47 zł

Na dzień bilansowy fundusze wyceniono w wańości nominalnej z dnia ich powstania,

Fundusz własny uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 365,680,26 ż. Fundusze

własne obejmują

- Zysk z lat ubiegłych 2 335 058,73 zł

w pozycji tej dokonano korekty wyniku finansowego lat ubiegłych w wysokości 1'194 504,00 zł

tytułem VAT należnego za lata 2007-2009 na podstawie skorygowanych deklaracji VAT-7

złożonych do U.S.

- Zysk netto roku obrotowego B2B 823,74 zł

Zobowiązan ia krótkote rm inowe 58740 451,68 zł

Wyszczególnienie
stan na dzień

bilansowy br.

stan na dzień

bilansowy pr.

zoboYyiązania krótkoterminowe 58 740 451,68 49 282 649,06

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek
w tvm:

58 736 /ł43,93 49 277 870,6,|

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierół wańościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i uslug, o okresie wymagalności: 206 553,01 306 008,03

- do 12 miesięcy 206 553,01 306 008,03

_ powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązania Wekslowe

g) z tytułu podatkó/v, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 89 232,11 68 936,73

h) z tytułu Wynagrodzeń

i) inne zobowiązania 58 440 658,8,| 48 902 925,85

3. Fundusze specjalne 4 007,75 4778,45

W pasywach bilansu pozyąa,,lnne Zobowiąania" dotyczy rozrachunków związanych z organizacją

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. Nie stwierdzono sald przedawnionych,

kwalifikujących się do odpisania w pozostałe przychody działalności operacyjnej, Zobowiązania

z tytułu podatków sązgodne z deklaracjami podatkowymizłozonymi do US iZUS.

POL-TAX Sp, z o,o. Strona 10
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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

sporządzony został w wariancie kalkulacyjnym, z uwzględnieniem postanowień ań. 47 ustawy

o rach u n kowości, zgod n i e z przyjężą,, Pol ityką Rach u n kowości".

Przychody ze sprzedaży izrównane z nimiwynoszą 614 883,59 zł

Przychody netto ze sprzedaży usług sąrezultatem zrealizowanej ifakturowanej sprzedaży narzecz

odbiorcow kĘowych, pży czym ich zgodnosó i wiarygodnośc zastrzeżeń nie budzi,

gdyz zachowano ustawową zasadę memoriału i współmierności, Przychody ze spzedazy towarow

i materiałów wykazane w wysokości 56,1 140,40 zł dotycząsprzedaży hologramow,

9 062 300,68 zł

obejmują pzychody, związanie pośrednio z działalnością statutową Stowarzyszenia i obejmują

głównie zwrot kosztów inkasa,,zbiorowego zarządzania prawamiautorskimi lub pokrewnymi" .

Stwierdza się prawidłowe udokumentowanie izakwalifikowanie zdarzeń do pozostałych przychodow

operacyjnych, z uwzględnieniem ustawowego zakazu ich kompensowania wynikającego z ań.7 ust. 3

Uor,

Pozostałe koszty działalności operacyjnej 672151,61zł

Powyższe koszty dotyczą głownie opłaconych składek członkowskich lFPl oraz utworzonej rezenły

na koszty podatku VAT 201 0 roku i 1 Q 201 1.

Koszty działalności operacyjnej poniesiono w łącznej wysokości

Obejmują koszty sprzedanych produktów, koszty spzedazy

Poniesione koszty odzwierciedlają we wszystkich istotnych

przeprowadzonych operacji gospodarczych.

Pozostałe przychody operacyj ne

Przychody finansowe

obejmują wiarygodne uzyskane przychody z operacji finansowych roku

od środków pienięznych w banku.

Koszty finansowe

obejmują koszt odsetek od zobowiąań budżetowych.

8.861.086,71 zł

oraz koszty ogolnego zarządu.

aspektach rzeczywisty przebieg

1 418 319,11 zł

2O12, w tym głównie odsetki

645788,32zł

Zvsk netto z działalności gospodarczej wynosi 828.823,74 zł. Pzekształcenie wyniku brutto w wynik

netto zgodnie zzałącznikiem Nr 1, pkt 2.5. ustawy o rachunkowości przedstawiono w,,Dodatkowych

informacjach i objaśnieniach". Rozliczenie z budzetem z tytułu podatku dochodowego od osob

prawnych, nie ma charakteru audytu podatkowego.

4. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego

lnformacja dodatkowa

lnformacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe

informacje i objaśnienia. lnformacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych

isłownych. lnformację dodatkowąsporządzono w pełnej zgodności z bilansem, rachunkiem zyskow i

strat i księgami rachunkowymi. Zakres tematyczny jest zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy o

rachunkowości.

POL-TAX Sp. z o,o. Strona 11
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5. Podsumowanie

Naruszenie przepisów prawa

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy -
nie ujawniono naruszenia przez jednostkę obowiązujących przepisów prawa wpływających na

sprawozdanie finansowe.

Zdarzenia po dacie bilansu

Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym 31.12.2012 r., a datą zakończenia badania nie

wystąiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i wynik

bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone pzez Zarząd w dniu

31.03.2013 r.

Niniejszy rapoń zawiera 12 stron kolejno numerowanych i opatrzonych parafą biegłego rewidenta.

Warszawa, dnia 31 marca 2013 roku

W imieniu:

POL-TAX Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 2695

ru uczkĘy, Fiegły Rewide nt

,",l)W!!MMc
Nr w rejestrze 11678

FOL-§&.X §p" z o-o"
ul. !flandy 1 la lok, 3, 03-949 \flarszawa

tel. (22) 616-55-Il, ól6-5i-12, fax. 616-60,95

. . . . . . . . łł.Il,,1,1,3.-.ą3.-,7.ę :tl? J .BĘ.q 9Ąi. 9 ] ii.qi ? 1 1 .

(Siedziba podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych)
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ZWIĄZEK PRODUCENTÓW AUDIO_VIDEO
00-380 WARSZAWA uI.KRUCZKOWSKIEGO 1 2/2
NIP: 527-00-i 1-92l Jednostronny rachunek zysków i strąt-

,l
..

ROK: 2012
i
]]

Rachunek rysków i strat (wariant kalkulacyjny)
.1; ," ..

Poz. Nazwa pozycji Ł--- Na koniec roku
201z:t2-3l

A przychody netto ze sDrzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6r4.883.59 601.778.34
od iednostek Dowiazanych 0.00 0.00

I przvchodv netto ze sprzedaży produktów 53.743.t9 38.056.95
II przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 561.140,40 563.721,39

B kosztv snrzedanvch nroduktów. towarów i materiałów. w tym: 591.895,92 603.321.39
iednostkom powiazanym 0.00 0,00

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 37.911,42 24.189.92

II wańość sprzedanych towarów i materiałów 553.978,50 579.131.47

C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 22.987,67 _1.543.05

D koszty sprzedażry 2.095.423,83 1.990.305.2l
E kosztv osólneso zarzadu 6.173.766,96 5.807.391.15
F Zvsk (strata) ze sDrzedażv (C-D-E) -8.246.203,12 -7.799.239,41
G pozostałe Drzvchodv oDeracvine 9.062.300,68 7.830.543.6l

I zyskze zbvcia niefinansowych aktywów trwałych l0.500.00 3r4,13
II Dotacie 0,00 0,00
III Inne nrzvchodv ooeracvine 9.051.800,68 7.830.229,48

H pozostale kosztv oDeracvi ne 672.151.6l 213.687.10
I strata ze zbvcia niefinansowvch aktvwów trwałych 0,00 0,00
II Aktualizacia wańości aktvwów niefi nansowvch 0,00 0.00

m Inne kosztv oneracvine 672.151.6l 2l3.687.10
ry Rozliczenie zespołu 4 0,00 0,00

I Zysk (strata) z działalności operacyinei (F+G-H) 143.945,95 -182.382,90
J przychody finansowe 1.4r8.319.tl 1.332.766,73

I Dvwidendv i udziały w zyskach. w Wm: 0.00 0,00
-(l) od iednostek oowiazanych 0.00 0.00

Il Odsetki, w tym: 1.418.319,r1 1.332.766,73
-(1 ) od iednostek nowirzrnva 0.00 0,

ilI zv sk ze zbvcia inwestvc i i 0,00 0.00

Iv Aktualizacia wańości inwestycii 0.00 0-00

v Inne 0,00 0,00

K kosztv finansowe 645.788.3z 350.510,36
I Odsetki. w tym: 634.079,84 319.924,72

_(1) dla iednostek nowiaznny( 0.00 0,00

il strata ze zbvcia inwestvcil 0,00 0.00

uI Aktualizacia wartości inwestyci i 0,00 0.00
N Inne l1.708.48 30.585.64

L Zysk (strata) z działalności gospodarczei G+J-K) 916.476.7 4 799.873.47

M Wvnik zdarzeń nadzwyczai nych (M.I.-M.II.) 0,00 0,00
I zvski nadzrwczaine 0,00 0.00
II stratv nadzwvczaine 0.00 0.00

N Zvsk (strata) brutto (L+M) 916.476.74 799.873.47

o podatek dochodowv 87.653.00 60.970,00
P pozostałe obowiazkowe zmnieiszenia zvsku (zwiekszenia straty) 0.00 0.00
R Zvsk (strata) netto (N-O-P) 828-823-74 738.903,47

57łwęa6fr ,.' 'il

4itł

YZPAV

;i:ffiŁi,iy §0!'/i ZPI{V

ińska zPAV

Piotr Ra.baj

czt8ĄĘ6 ZARZĄDU

kazimierz pułas

strzałkowska
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ZWIĄZEK PRODUCENTOW AUDIO_VIDEO
00_380 WARSZAWA uI,KRUCZKOWSKIEGO 1212

NIP: 527_00-1 1_921 Bilans

ROK:2012

AKTYwA ' |-_ . : :. :' : ''',_

Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku I Na kohiec ub. roku
==-,"2012,124{1 --"***- 201 1-12-3l

A Aktvwa trwałe l44.0l8.66 188.365,52
I Wartości niematerialne i prawne 98.487.73 l30.839.87

1 kosztv zakończonvch orac rozwoiowvch 0.
,, wartość firmy 0.00 00
3 Inne wańości niematerialne i Drawne 94.737.73 l30.839.87
Ą Zaliczkina wańości niematerielne i prawne 3.750.00 0.00

n Rzeczowe aktvwa trwale 45.530,93 57.525.65
1 środki trwale 35.830.93 s5.262.83

a) sruntv l.w tvm nrawo użltkowania wieczvsteso sruntu) 0.00 0.00
b) budvnki. lokale i obiekw inżvnierii ladowei i wodnei 0,00 0,00
c urzadzenia techniczne i maszvnv 30.887,77 41.496.95
d) (i tranśnortu 0.00 0.00
e) inne środki trwałe 4.943.16 l 3-765-88

1 srodki trwale w budowie 9,1 ż.ż6ż-*ż
J zaliczki na środki trwale w budowie 0.

ilI Należności dłusoterminowe 0.00 0.00
od iednostek Dowiazanvch 0.00 0,00

2 od nozostelvch iednostek 0.00 0.00

Iv Inwestvcie dlusoterminowe 0,00 0.00
ieruchomości 0.00 0.00

ż wańości niematerialne i nrawne 0.00 0.00
3 Dlupoterminowe aktłrła fi nansowe 0,00 0.00

a) w iednostkach oowiazanvch 0,00 0.00

łl) udziały lub akcie 0.00 0,00

ł2) inne Da piery \9 artościow e 0.00 0.00
-G) udzielone pożyczki 0,00 0.00
-u) lnne dłuęotermmowe a ktywa finansowe 0,00 (),0()

b) w oozostałvch iednostkach 0,00 0,00
-(1 ) udziafu lub akcie 0.00 0,00
-(2) inne papiery wartościowe 0.00 0,00
-G) udzielone Dożyczki 0,00 0.00

| -(4) ] inne długoterminowe akrylwaJinansowe 0,00 0,00
4 Inne inwestvcie dłusoterminowe 0, 0.00

v Długoterminowe rozliczenia mi9dzyokresowe 0,00 0.00
l Aktvwa z tvtulu odroczonego Dodatku dochodowego 0.00 0.
) I Inne rozliczenia miedzvokresowe 0.00 0.00

B Aktvwz obrotowe 62.340.3ls,49 52.623.846,27
I Zaoasy l4.511.91 21.269,22

Materia}v 2.388.96 0.00
0.00 0.00

2 pólnroduktv i nroduktv w toku 0.00 0.00
3 produktv potowe 0.00 0.00
4 Towaru lż.lżż,95 27.269.22
5 z^liczki na dostawv 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 20.616.773,30 l5.595.400,98
t Należności od iednostek oowiazanvch 0.00 0,00

z Mułu doslaw i uslus. o okesie spłatv: 0.00 0,00
-(] ) do ] 2 miesiecl 0.00 0,00

42) oowużei ]2 miesiecv 0,00 0.00
b) lnne 0,00 0,00

a Należności od nozostalvch iednostek 20.6l ó.773,30 l5.595.400.9E
a) z tvtułu dostaw i usług. o okresie spław: 12.883.734.33 l0,920.648.08

-fl) do ] 2 miesiecv 1 2.883,7 34,33 1 0.920.648.08
-(2) |powyżej l2 miesięcy 0,00 0,00

b) z Mułu Dodatków. dotacii. ceł. ubezoieczeń społecznvch i zdrowotnvc 866.0ż7,52 23.3l |.92
c) lnne 6-8ó7.01 1.45 4-651.440.98
d) dochodzone na drodze sądowei 0,00 0,00

m Inwestvcie krótkoterminowe 41.602.692.00 36.887.148.61
1 krótkoterminowe aktvwa fi nansowe 41,602.692, 36.E87.148,6l

a) w lealnostk2ch now272nvch 0.00 00
-il) udziałv lub akcie 0,00 0.00

ł2) inne papi ery wartościowe 0.00 0.00
-0) udzielone pożyczki 0,00 0,0u
-14 ) inne laót kot e rm i nowe a ktyw a fi nansow e 0,00 0,00

b) w Dozostałvch iednostkach 0.00 0.00
-(] ) udziały lub ąkcie 0.00 0.00
-G) inne Dapiery wa rtościo\ry e 0,00 0,00
-B) udzielone Dożyczki 0,00 0,00
-H) inne krótkoterminowe aldvwą finansowe 0,00 0,00

c) środki oieniezne i inne akwwa pienieżne 41.602.692.00 36.887. l 48.6 l
-/l ) środki nienieżne w kasie i na rachunkach 4 1.602.692.00 36.887.1 48.ó]
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ZW1ĄZEK PRODUCENTOW AUDIO-VIDEO
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Na kdniec ub. roku
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z wtułu dostaw i usłus. o okresie wymagalnośct:

52.812.2l1,79
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPAV
ZA RoK oBRoTowY 2012

(0 1 .0 1 .20 1 2 -3 I.I2.2012)

Informacja dodatkowa sporządzona została w oparciu o wymogi art.45 ust.2 pkt.3, art. 48 i art.50
ustawy o rachunkowości z dnia 29 września I994r,

I. Podstawowe informacje doĘczące Związka Producentów Audio Video

ZPAV jest Stowarzyszeniemzrzęszającym producentów fonogramów i wideogramów, posiadającym
osobowośó prawną z siedzibąw Warszawie przy ul. Kruczkowskiego |ż/ż.
DziŃa od majal991r. Podstawowym przedmiotem działalności statutowym jednostki jest zbiorowe
zarządzanie prawami producentów fonogramów i wideogramów oraz inna dzińalnośó kulturalna, a
także dzjałalnośó handlowa i usfugowa.
Rejestr Stowarzyszenia prowadzony jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarcry Krajowego Rej estru Sądowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy zŃożeniu, że jednostka będzie
kontynuowała działalność w dającej się przewidzieó przasńości( obejmującej okres nie krótszy niż
jeden rok od dnia bilansowego) w niezmienionym istotnie zakresie, ani nie są znane zdaruęnia
zagrńające kontynuowaniuprzez jednostkę działalności w okresie dłuższym niż rok.

1) omówienie zasad wyceny aktywów i pasywów (w łm amorĘzacji) oraz prrychodów i
kosztów w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych u ustawie o rachunkowości. Towary
wyceniane są według cen nabycia, zobowiązania i należności w kwotach wymaganej zapŁaty.
Srodki trwałe i wartości niematerialne i prawne amoĄrzowane sąmetodąliniową wedfug stawek
KST przewidzianych w Rozp.R.M. zdnia 10.Xil 20l0r.(Dz.U.2010 Nr 24ż,poz.7622),zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15.02.1992 o p.d.o,p. ze zmianam| Zgodnie zprryjęĘmi przezZPAV
zasadami polityki rachunkowości środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości ponizej
1 500 zł. podlegają jednorazowemu odpisowi.

ż) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sprawozdania finansowe.

W roku 2012 nie dokonano zmian w metodach księgowości, aniteżzasadach wyceny w porównaniu z
rokiem poprzednim, prz! Wcenie zobowiązń w walucie obcej na koniec roku uwzględniliśmy kursy
średnie NBP - na podstawie art.30 ust.1 ustawy o rachunkowości.

3) przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu
sporządzania sprawozdania finansorrego i ich wptyw na sytuację majątkową jednostki.

W roku sprawozdawczym2012 Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie kalkulacyjnym,
podobniejak w latach poprzednich. Zapewnia to porównanie danych roku bieżącego do uzyskanego
wyniku z roku ubiegłego .

4\ informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansorvym, a nie
uwzględnionych w bilansie i rachunku rysków i strat.



Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia, które miĄby istotny wpływ na informacje wynikające z
danych zavł aĘ ch w sprawozdaniu fi nansowp za 20 l2r.

5) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane liczbo wę zawartew sprawozd aniu zarok obrotowy ż0I2 zapewniająporównywalnośó z danymi
zawartymi w sprawozdaniu za rok poprzedni, wraz z zŃącznlkami w postaci obrotów kont zespofu 4

II.Informacje i objaśnienia do bilansu.

1) szczegółowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków trwaĘch, wartości
niematerialnych i p rawnych o raz inwestycj i dłu goterminorvych.

Wartośó nabytego maj ątku trwałego : (nłiększen ia i zmniej szenia)

Nazwa grupy
składników majątku
trwałego

Stan na
początek roku
obrotoweso

Prrychody Rozchody stan na koniec
roku
obrotowepo

Budvnki.. 0.00 0,00 0,00 0.00
U r ządzenia techni czne i
maszvnY 329434"ż8 20471.47 21783.87 328121.88
Srodki transportu ll73,I9 1249,12 590,64 1831,6,I

Inne środki trwałe l60015.97 8l99,80 1453ż.33 l53683.44
Razem środki trwałe 490623.44 29920,39 36906.84 483636,99
wartości niematerialne i
trwałe 3 16685,04 0_00 4700.00 3l 1985.04
Razem maiatek trwałv 807308.48 29920,39 41606.84 79s622,03

Nazwa grupy
składników majątku
trwałego

Stan na
początek roku
obrotoweso

AmorĘzacja
zarok
obrotowy

Inne
ztviększenia/
zmnieiszenia

stan na koniec
roku
obrotowepo

Budvnki-inwestvcie 0,00 0,00 0.00 0.00
U rządzenia techniczne i
maszvnv 287937 "33 3l080_65 -21783.87 ż9,1234.11
Srodki transportu 1I73,19 1249,12 -590,64 1831,67

Inne środki trwałe I46250,09 l1597.5ż -9107.33 148740,28
Razem środki trwale 435360.6l 43927.ż9 _31481.84 447806.06
wartości niematerialne i
prawne l 85845. l 7 36102.I4 -4700.00 217247.3I
Razem maiatek trwałv 621205,78 80029.43 -36181.84 665053,37



7\ dane o stanie rezerw według celów ich utworzenia na początek roku obrotowego,
nviększeniach, wykorrystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, łączniez
Ęmi, które korygują stan należności.
W aviązku z pokontrolnądecyzjąDyrektora UKS z dnia24.01.2011 określającązobowiąanie
ZPAV w podatku od towarów i usług za okes Iż.2004- 12.2005r.(w zakresie wykonywaniazadań
zbiorowego zarządu praw producentów fonograficznych), w dniu 12,0I,20 1 2r.Naczelnik
Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście podjął decyzję o zajęciu wierzytelności z
tego Ęńułu w wysokościłącznej 797353,49ń i wierzytelnośó ta zostałazajętaprzez US z konta
ZPAY.Decyzja UKS zostałaprzezzPAV zaskarżona do sądu- w zwią7ku zpowyższym kwota ta
jest dla ZPAV zobowiryaniem warunkowym.
Jednocześnię w celu uniknięcia podobnych sytuacji zalatanastępne po okresie objętym dw.
decyzją ZPAV dokonał korekt deklaracji VAT-7 zgodnie z intencjąUKS oraz wpłacił na konto
Pierwszego Urzędu Skarbowego kwoty podatku VAT wraz znależnymiodsetkami, odnosząc
kwoty zaległości w ciężar rozliczeniawyniku z lat ubiegĘch.

Prezentacja zmian na koncie Rozliczenie Wyniku Finansowego (820)
Stan na pocz. roku 2 790 659,26

Zyskż0l1r.-(zrłiększenie) 738903,47
Podatek VAT skorygowany i zapłacony do US zmniejszający przychód z inkasa ozz

(dot. lat 2007-2009)

stan na koniec roku

-I I94 504

2 335 058,73

Dodatkowo napoczet korekty za okres 2010r.-1Q2011r. utworzono rezęrwę w wysokośoi
580 000zł (w tym: 485 273zł na podatek VAT oraz 94 7ż7ń na odsetki)

8)Podział zobowiązań według porycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywanym umową
okresie spłaĘ:

Ws4ystkie do 1 roku.

9) Wykaz crynnych i biernych rozliczeń międryokresowych .

czy nne r ozliczenia międryo kre sowe
bierne rozliczenia międzyokresowe

pocz. roku
1I4,0ż7,46

0,00

koniec roku
106.338,28

0,00

Na czynne rozliczenia składająsię koszty doĘcząceprzysĄch okresów sprawozdawcryćh, aw
szczególności naliczone w roku 2012:

l) składki członkowskie IFPI 201212013
2) opłaty leasingowe
3) Opłata 1O-letnia za ochronę znpku
4) ubezpieczenią,.opłĄ za-mecliófinne

87.73|,08ń
5.284,52zł
2.295,00ń

II.0ż7,68ń

III. Pozostałe informacje

1) struktura rzeczow^(rodzaje działalności) i terfiorialna (kraj, ekspoń) prrychodów ze
sprzedaży towarów i produktów.



Wartość netto majątku trwałego:

Nazwa grupy
składników majątku
trwałepo

Stan na początek roku
obrotowego netto

stan na koniec roku
obrotowego netto

Budvnki-inwestvcie 0.00 0.00
U rządzenia techn iczne i
maszvnY 41496.95 30887,77
Srodki transportu 0,00 0,00

Inne środki trwałe l3765,88 4943,16

Razem środki trwałe 55262,83 35830.93
Wartości n, i pr. l30839,87 94737,73

Razem maiatek trwatv 186t02,70 130568.66

Za|iczka na program }IANDEL Symfonia ,:3 750ń. (początek urytkowania20l3r.)

W roku 2012 ZPAV nabył na potrzeby zadań statutowych środki trwałe o łącmej wartości 23246,27ń.
natomiast zlikwidowano całkowicie zamoĘzowane i nie nadające się do dalszego użytkowania
Środki trwałe o wartości początkowej 30891,20 zł. orazwykupił z leasingu 2 samochody Dodge
Caliber za cenę 624,56ńkażdy i sprzedał samochód Peugeot (wykupiony z leasingu w roku 2009) i
całkowicie zamoĘzow any .

2) wańości gruntów użytkowanych wiecryście

W okresie objęĘm sprawozdaniem finansowym ZPAV nie posiadał własnych gruntów ani innych
nieruchomości ufikowanych wiecąlście.

3) WartoŚci nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwaĘch, używanych
na podstawie umów najmu, dzieńawy i innych umów, w tym z Ętułu leasingu.

W roku obrotowym 2012 ZPAV użytkował lokal- siedziba biura- na podstawie umowy najmu .

ZPAV do 07.ZDlZr.urytkował 2 samochody osobowe DODGE 1,8 na podstawie umowy leasingu
oPeracyjnego z Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o .Umowa obowiąąlwałaprzezokres 36
miesięcy od kwietnia 2009r. Pozabilansowa wartośó tych samochodów wynosiła 139554zł, Po
okresie umowy ZPAV wykupił oba pojazdy .Dodatkowo od20.09.20l1ZPAV użytkuje na
podstawie leasingu operacyjnego samochód osobowy Subaru o wartości pozabilansowej
95121,95zŁ.

4) Zobońązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z Ętułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie istnieją,

5) informacje o zobowiązaniach zabezpieczonych na majątku jednostki , zobowiązaniach
warunkowych oraz udzielonych gwarancjach, poręczeniach itp.

Żadne zobowięania wykazane w bilansie ZPAV nie sązabezpieczone na jego majątku, na
koniec roku sprawońa:wczego ZPAV nie posiadał żadnych zobowiązańwarunkowych.

6) proporycje co do podziału rysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zgodnie ze Statutem ZPAV ąrsk bilansowy nie możebyóprzeznaczony do podziafu między jego
członków, ajedynie przemńczony na cele statutowe Stowarąrszenia.



Sprzedńw 20l2r. doĘczyła: hologramów- l00% sprzeduĘ na kraj,
usług związanych z działalnością statutową- ok. 100 oń sptzeduĘ na kraj

(sporadycznie usługi wykonywanenarzeczkontrńentów zagranicznych stanowiĘ 1,2Yo obrotu netto
ogółem)

2) łvysokość i wyjaśnienia prrycryn nieplanowanych odpisów amorĘzacyjnych.

W roku 207ż nie lvystąplły nieplanowe odpisy amoĘzacyjne.

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych.

W ZPAV do rzeczowych składników aktywów obrotowych zaliczająsię w szczególności holOgramy,
których wartośó magazynowa równa jest ich cenie nabycia nie wyzsza od ich cen sprzedaĘ netto.
Wobec tego nie dokonuje się na dzień bilansowy ich wyceny, ponieważ wartośó hologramów jest
wartościąrealną nie następuje utrata ich wartości handlowej. Uszkodzone hologramy sąna bieżąco
wyco$wane zmagazynu, a ich wartość obciĘa pozostałe koszty operacyjne.

4) dane o kosztach:

ZPAV prowadzi ewidencję kosźów w układzie wedfug rodzajów i typów działalności. Rachunek

rysków i strat sporządza się prry zastosowaniu metody kalkulacyjnej. Wszelkie dane o kosźach roku
2012zawierujązńącznlkidoniniejszejinformacji.

5) informacje o ryskach i stratach nadnvyczajnych i wynik na operacjach nadzrvyczajnych.

W z}Iżroku nie lvystąplły żadne zdarzenia nadzrły czajne w ZPAV

6)przyszłe zobowiązania z Ętułu podatku dochodowego.

ZPAV jest zrvolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17.1,pkt4 ustawy z
dnia 15.02.199ż o podatku dochodowym od osób prawnych, w mliązku zĘmnie tworzy się rezerwy
na odroczony podatek dochodowy. W prrypadku zmiany stanu faktycznego stosuje się zapisy art,25.I
ust 1-4 ustawy.

6) przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie -21 osób

- osoby zatrudnione na dzień 3I.12.ż0I2 - 2I: w tym 14 kobiet, 7 mężcryzn

7) informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych wypłaconym w roku 2012:

- ZPAV nie wypłacał wynagrodzeń w roku 2012 osobom uprawnionym badania sprawozdania
finansowego za ten okres.

zPAv

W załączeniu:
- informacja o kosźach zespołu 4
- informacja dodatkowa do deklaracji CIT-8

ĆZŁĄEK ZABZĄD|JZPAY

_'ł'§>Ł
kaaiłnierz pułaski

Data
Warszawa, dnia 20 12-03 -ż6
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Zużycie mat.ienergii
Usługiobce
Wynagrodzenia (w tym cyw.-prawne)
Świadczenia pracow.(w tym ZUS)
Podatki iopłaty
Amortyzacja
Pozostałe koszty
RAzEM tówiiy

,JOwy iiitv

ińska

Piotr

208 078,05
5 207 944,41
1997 266,02

398 654,07
139 825,18
80 029,43

237 393,63
8 269 190,79

2o11

,196 545,40
4 986 717,83
1 802 873,99

368229,43
171452,58
97 572,26

174 304,87
7 797 696,36

--fffi-

CZŁONEK ZAftZĄBU ZPAV

?.^.la+-.
Razimierz Pułaskź.

zPAv



Na przychód składają się:

Pzvchodv netto ze sprzedażv towarów,produktów i materiałów 614 883:59"ż
pozostałe orzvchodv operacvi ne 9 062 300,68 zł
przvchodv finansowe 1 418 319,11 zł
wvnik na zdarzeniach nadzwvczainvch 0.00 zł
Razem 11 095 503,38 zł
dochodv hłzvchodv )zwolnione w tym:
na oodst.ań.17 ust.,t okt4 orzeznaczone na cele statutowe

przychody ogółem (ClT-8) 11 095 503,38 zł
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a],deklaracja podatkowa ClT -8l2012r

Na koszty składają s!ę:

koszty stanowiące ku p. razem
wydatki na inne cele (niestatutowe)

podatek dochodowy:
dochód
dochód zwolniony (ań..17 ust1 pkt a-8)
pzekazanie darowizny (ań.,18 ust.1 updop)
razem dochód zwolniony
podstawa opodatkowania
podatek 19%

zaliczki wpłacone do US
nadpłata

sporządziła: Hanna Kosińska Warszawa,25.03.2013r.

govuy,ZiJAV
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8 853 983,58 zł
452792,15 zł

2241519,80 zł
1788727,65 zł

1 000,00 zł
1 789 727,65 zł

451792,00 ż
85 840,00 zł
87 653,00 zł

1 813,00 zł

kosztv sorzedanvch towarów i produktow 591895,92zł
kosztv wo.rodzaiów 8 269 190,79 zl
pozostałe kosztv operacvine 672 151,61 zĄ

kosztv finansowe 645 788,32 zĄ

Razem koszty 10179 026,64zł
kosztv nie stanowiace kup w tvm: 1 325 043,06 zł
kosztv reprezentacii (statutowe) 21 066,66 zł
róznice kurs.niezrealiz.z wvcenv bilansowej(statutowe) 993,59 zł
darowizna 1 000,00 zł

składki członk.lFPl zapłacone w 2011 r.(statutowe) 179 111,81 z1

u bezp. samochod u służb, pow. 20. 000Eu ro(statutowe) 942,85 zl
rezerua. odsetki budżetowe naliczone (do roz1.2013r.) 670 136,00 zł

kosztv reorezentacii pozostałe 2 634,15 zł
odsetki budzetowe zapłacone 449 158,00 zł

ińska


