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1. Dane rejestrowe

Nazwa:

Siedziba:

Sąd rejestrowy:

Nr KRS:

Nr REGON

Związek Producentów Audio Video ZPAV

00-380 Warszawa, ul, Kruczkowskiego 1ż/2

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

0000013087

010512353

2. Statut

Statut ZPAV znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Statut nie ulegał
zmianom w sprawozdawanym okresie.

3. §klad organów zarządzaiących i organów kontroli
f \,i.

W roku 2011 w skład Zarządu ZPAV wchodzili:

o Andrzej puczyński

r Włodzimierz Piotr Kabaj

o Laura Barbara strzałkowska

o Jacek Roman Jagłowski

o kazimierz pułaski

o Jan kubicki

o Jan Bogumił Chojnacki (od 30 marca 2O]-I r., na miejsce Tomasza

zm. L6 grudnia 2010 r,)

W 20].1 r. w skład Komisji Rewizyjnej ZPAV wchodzili:

r Michał Robert Jarkiewicz

o Dorota Maria Janczarska

e Tomasz Tadeusz Kopeć

Dziubińskiego,

4. lnformacje o podmiotach, które zostały utworzone przez

zPAV

ZPAV nie utworzył, ani też nie
podmiotów,

jest wspólnikiem ani akcjonariuszem żadnych innych



5. Struktura organizacyina ZPAV

a) poniższy schemat prezentuje strukturę organizacyjną ZPAV. W roku 2011 nie ulegała

ona zmianom.
9r{fut8 cr§nEao/jm zPAv

b} O7Z ZPAV nie posiada żadnych oddziałów

prowadzeniem działań na rzecz ZPAV w

na odtwarzanie zajmują się pełnomocnicy

pełnomocnictw i umów rywilnoprawnych,

terenowych. Na terenie kraju

zakresie podpisywania umów

Z?AV, działający na podstawie

c) OZZZP^V nie powołało źadnych komisji i innych zespołów,

d) Kadencja organów zarządzających i kontrolnych upływa w listopadzie 2013 r,,

kiedy to odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie członków ZPAV.

6. Działalność OZZ ZPAV w zakresie zbiorowego zarządu

i ochrony praw producentów fonogramów i wideogramów
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muzycznych

a) Tabele stawek wynagrodzeń ZPAV nie podlegały zatwierdzeniu w Świetle PrzePisow

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obowiązujących do dnia

2L pażdziernika 2010 r. W załączeniu stosowna decyzja KpA (Załącznik nr 2),



d}

e)

c)

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

c) Regulaminy repartycji obowiązujące w ZPAV znajdują się w Załącznikach nr 4 a - d
do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2O7t r. ZPAV posiadał 190 członków zwyczajnych - osób
fizycznych, 25 członków zwyczajnych osób prawnych oraz 14 członków
wspierających. Spośród firm, będących członkami ZPAV, 20 powierzyło prawa

w zbiorowe zarządzanie ZPAV, W praktyce ZPAV zbiorowo zarządza prawami
producentów fonogramów i wideogramów, ktorzy 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 ZOLL r. 100 podmiotów powierzyło swoje prawa w zbiorowy
zarząd OZZZPAV. Liczba ta pozostawała niezmienna przez cały 201"1 r.

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

Na dzień 31 grudnia 2OL1, r. ZPAV podpisał:

o L29 umów z nadawcami radiowymi itelewizyjnymi, obejmujących 220 stacji,
w tym ].0 umów zawartych w ZOL1- r.,

o 45 umów z nadawcami internetowymi (webcasting), w tym 19 zawartych
w 2O1-1r.,

o L4 umów w zakresie reemisji programów radiowych i telewizyjnych, .,*i",]i!.. , ,l, ;,,,:,,. .

o 244 umowy na zwielokrotnienie w celu odtwarzania (Licencja DJ),

o 2a 021 umów w zakresie odtwarzania, w tym 5 317 podpisanych wJ01..t1. , , il"._ ,

Wzory umów w zakresie poszczególnych pól eksploatacji stanowią Załączniki ,',],,,
nr 6 a - f do niniejszego sprawozdania.

W roku ZOL1- ztytułu wynagrodzeń dla producentów fonogramów i wideogramów
na rachunek ZPAV wpłynęło 27 137 257 zł. Ztytułu kosztów inkasa i repartycji
potrącone zostało 6 32ż 653,95 zł.

ZpAV nie prowadzi żadnych dedykowanych funduszy socjalnych, ani nie przekazuje

środków na promocję twórczości.

ZPAV dokonując repartycji środków, nie dokonuje żadnego rozróżnienia pomiędzy

członkami Związku, podmiotami, które powierzyty prawa i podmiotami, 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 wykorzystywanym przez użytkowników
repertuarze. Dlatego też uprawnieni, otrzymujący wynagrodzenie, nie są dzieleni
według relacji wiążącej ich ze ZPAV i nie posiadamy danych o wypłatach
dla poszczególnych kategorii uprawnionych. Łączna kwota wypłaconych w 2011 r.

środków wyniosła 14 868 940,34 zł netto.

Na dzień 31 grudnia 20LL r. na rachunku ZPAV znajdowało się 36 411- t79,23 zl,
z czego wiekszość stanowią środki zainkasowane w 2011 r., podlegające repartycji
w roku 2012,

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

h)

k)



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 zgłoszą 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
pobrano wynagrodzenie.

W przypadku środków, dzielonych proporcjonalnie do udziału w wykorzystanym
przez użytkowników repertuarze, środki naliczane są dla każdego ustalonego
uprawnionego i są mu wypłacane nieza|eżnie 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 o rga n izacjam i zbiorowego zarządzania:

o Eesti Fonogrammitootjate Uhning (EFU) - Estonia

o Lietuvos gretutiniu teisiu asociacija (AGATA)- Litwa

o Latvijas lzpilditaju un producentu apvieniba {LalPA)-Łotwa
o collecting society of Neighbouring Rights of phonogram producers And

Performing Artists ln Private lnterest ,,Prophon" - Bułgaria

o pagHonpaeHuń OonorpaSNqecxnń AnanHc - Rosja l,\,, ;,i,;::

o O6'eAHaHHn ni4npnerucra <<YxpaiHcuxtłń uyznuunń arlbRHc)) - Ukraina

o o6'eAHaHHn ninqnpnerucra <VxpaiHcsxa nira ruyanvurx npaB)) * Ukra'nr.,,.^., 
_..., .

r Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) - Hołandia , ,..,

. Magyar Hanglemezkiadók Szóvetsćgćt (MAHASZ) - Węgry

Wszystkie umowy zawarte są bezterminowo i dotyczą wzajemnej reprezentacji
w zakresie poboru opłat z tytułu 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. Ponadto,

od roku zOLz ZPAV razpoczął także dokonywanie bezpośrednich rozliczeń

z zagr anicznym i u prawn ionym i.

W roku 2011 dokonywano repartycji za lata ubiegłe (głównie 2010 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. ZPAV dokonując repartycji nie dokonuje żadnego rozróżnienia

między repertuarem polskim a chronionym repertuarem zagranicznym,

26 marca 2009 r. ZPAV zawarł porozumienie z ZA|KS 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,

o} pobrane od płatników wynagrodzeń środki pieniężne na rzecz producentów,

przechowywane są do czasu dokonania repartycji i wypłaty uprawnionym

m)

n)



na lokatach bankowych. Środki uzyskane z oprocentowania tych lokat są, decyzją
1arządu, cześcią budżetu ZPAV i umożliwiają obniżenie potrąceń dokonywanych
z dzielonych środków.

7. Wykaz uchwał podjętych przez organy ZPAV w 2011 r.,

dotyczących działa lności OZZ ZP AV .

Uchwała Zarządu ZPAV nr slzatr z dnia 30 marca 2011 r.

Łarząd ZPAV wyznaczył Jana Chojnackiego, członka zwyczajnego ZPAV, do sprawowania
funkcji członka Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania Członków ZPAV zgodnie
z Rozdziałem lV, § 12 pkt. 2 Statutu Związku Producentów Audio Video (ZPAV}.

Uchwała Zarządu ZPAV nr t4 |z0t1- z dnia 15 czerwca 2011r.
Zatwierdza się ,,Tabele stawek wynagrodzeń Związku Producentów Audio Video ZPAV
dla producentów fonogramów i wideogramów muzycznych" w załączonym brzmieniu.

1) Na podstawie art, ]-1012 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia

4 lutego L994 r. z późn. zm,, w trybie art. 3 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U, nr 152 z 2aIO r., poz. 1016) postanawia się
przedłożyć tabele wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych w
zakresie praw do fonogramów i wideogramów muzycznych na polach eksploat_acl'i:

odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie oraz nadawanie w internecie (webeÓ§ting)

(,,Tabele Stawek Wynagrodzeń Związku Producentów Audio Video Z?AV

dla producentów fonogramów i wideogramów muzycznych"|, w brzmieniu"zggdnię
z pkt 1- powyżej, do zatwierdzenia przez Komisję Prawa Autorskiego. , : . "

ż't Do występowania przed Komisją Prawa Autorskiego upoważnia się, w ramach

samodzielnego działania, wszystkich członków Zarządu ZPAV, a także Dyrektora
organizacji Zbiorowego Zarządzania ZPAV Bogusława Plutę oraz Agnieszkę
Kowalik-Garbiec.

Uchwała Zarządu ZPAV nr L5 lz0!'l z dnia 15 czerwca 2011 r.
W przypadku środków, których dystrybucja zgodnie z regulaminem szczegółowym
jest niemożliwa ze względu na brak danych do tego koniecznych bądźteżjest ekonomicznie

nieefektywna, tzn. nie może być zrealizowana w ramach zakładanych kosztów inkasa

i repartycji - podział dokonywany jest w oparciu o Market Share, określony zgodnie

z odnośnymi regulaminami ustalania udziałów producentów fonogramów i wideogramów
w rynku fonogramów i/lub wideogramów muzycznych dla celów repartycji wynagrodzeń

in kasowa ny ch przez OZZ.

Uchwała Łarządu ZPAV nr 28|żOl1z dnia 14 grudnia 20tl r.

Zarząd zatwierdził warunki udzielania zaliczek - automatycznie, według następujących zasad:

1. Zaliczki automatyczne udzielane są firmom, które:
- funkcjonują na rynku co najmniej 3 lata,
- naliczone za ostatni rozliczony rok wynagrodzenie przekracza 30.000 zł,

- nie są objęte postępowaniamiegzekucyjnymi,
- podpisały stosowny aneks do umowy powierzenia praw.



2, Zaliczka może być naliczona automatycznie co miesiąc/kwartał, w wysokości 80%

wynagrodzenia obliczonego na podstawie udziału procentowego danej firmy
w przychodach z danego źródła w roku poprzednim.

3. lnformacje o wysokości przysługującej zaliczki firma zobaczy na swoim koncie
w myZPAV i musiwystawić na tę kwotę fakturę,

uchwafu walnego zebrania członków zpAv

Uchwała Walnego Zebrania Członków ZPAV nr 1 z dnia 23 listopada żOIL r.
Walne Zebranie Członków ZPAV podjęło jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu, zgodnie z

§14 ust. 1 pkt 4 statutu ZPAV, sprawozdania finansowego ZPAV za lata 2009 i 2010.

Uchwała Walnego Zebrania Członków ZPAV nr 2 z dnia 23 listopada 20tl r.

W trybie §12 ust, 2 statutu ZPAV odbyły się wybory uzupełniające Członka Zarządu Związku

Producentów Audio-Video. 6]. głosami ,,za" Walne Zebranie Członków ZPAV wybrało
Beatę Reizler Członkiem Zarządu ZPAV.

8. Kierunki rozwoiu

podstawowe kierunki rozwoju działalności aZZZ?^V w najbliższych latach obejmują:

. rozszerzenie inkasa w zakresie odtworzeń, we współpracy z pozostałymi działajĘcymi

na tym polu O7Z (ZAiKS, STOART SAWP). W ramach tego kierunku działań, ZPAV

wspólnie z ZAiKS, STOART i SAWP opracowuje wspólną, spójną strukturę tabel.stawek
wynagrodzeń w celu przedłożenia jej do zatwierdzenia przez KPA. , : -"

o 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 w tym zakresie jest opracowanie

nowych tabel stawek wynagrodzeń i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez Komisję

Prawa Autorskiego.

o usprawnienie procesu repartycji, obejmujące skrócenie czasu, jaki mija

od zainkasowania środków do ich przekazania uprawnionym. W tyrn celu już w 2O72 r.

zarówno polscy, jak i zagraniczni producenci otrzymają dostęp do systemu myZPAV,

umożliwiającego samodzielny wgląd w proces repartycji wszystkich zarejestrowanych

uprawnionych.



1.

2.
3.
4.
5.

łt*ąułirru,t. ,\€ Ą

STATUT
zwtĄT,Ku PRODUCENTOW AUDlo VIDEO (ZP^v)

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

Związek Producentów Audio-Video ZPAV jest Stowarzyszeniem ztzeszającym prod,ucentów
fonogramów i wideogramów, Związek ma osobowość prawną.
Terenem działalności Stowarzyszenia j est obszar Rzeczpospo iitej Po lskiej "

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
stowarzyszeni e moze by c członkiem organizacj i międzynaro dowych.
Nazwa ,,Związek Producentów Audio Video", skrót ,,ZPAV" oraz zastrzeżony znak
graftczny Związku stanowią dobra osobiste Stowarzyszenia i mogą być używane wyłącznie
na zasadach określonych przez Zaruąd.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

' :,łłu

§2 "]

Cęlem Stowarzyszenia jest ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonogramów
iwideogramów, reprezentowanie i wspieranie interesów i praw producentów fonogramów
i wideogramów oraz prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej i kulturalnej
w dziedzinie fonografii; wtym w szczególności :

l) zbiorowe zarządzanie prawami do fonogramów i wideogramów swoich członków oraz praw
Podmiotów, które prawa do fonogramów i wideogramów powierzą Stowarzyszeniu oraz
udzielanie pomocy w działalności tych producentów ztzeszorrych w Stowarzyszóniu,

2) wykonywanie zadań organizacji zbiorowego zatządzania prawami ao fonogramów
i wideogramów, w tym zwłaszcza nłviązanych z wykonywaniem zbiorowego zarzĄdzania,
dochodzeniem ochrony oraz inkasowanie, dochodzenie i podział należnych uprawnionym do
tYch fonogramów i wideogramów wynagrodzeń na podstawie obowiązujących w Folsce
przepisów prawa,

3) ochrona ptaw zagranicznych producentów fonogramów i wideogramów, korzystającyclr
w Polsce z ochrony w zakresie wynikającym z umów z tymi producentami lub
reprezentuj ącymi ich organizacj am i mi ędzynarodowym i,

4) stŃę rczszerzanie zakesu ochrony prawnej producentów fonogramów i wideogramów,
5) wsPieranie i propagowanie działalności nagrarriowej producentów fonogramów

i wideogram ow zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
6) inicjowanie wydawania i promolvania fonogramów i wideogramów o wysokich walorach

artystycznych.

7,) działanie na rzecz podniesienia walorów artystycznych i technoiogicznych fonogramów
i wideogranlów, w tym unowocześnietria techniki nagranioivej,

f,.; -,.,"'..,^,,,;.::*. ',-, )
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8) prowadzeni ę działalności edukacyjnej lv zakresie praw łvłasności irrteiektualnej, technik
' 

nagraniowych, nośnikow dźwięku i/iub obrazu, przenoszenia dźr.vięku i/lub obrazu PoPrZeZ
wyodrębnioną komórkę analityczno - badaw czą,

9) prowadzenie działalności statystycznej obejmującej fonogramy i wideogramy,

I0) iozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, obejmujących m.in. prawa

autorskie i prawa pokewne przeznich posiadane,

§3

1. Stowarzyszenie realizuje swoje ce|e poprzez ,.

l) wsp-ółdziałanie ; organami ńładzy i administracji państwowej, krajowYmi' 
i zigranicznymi organiiacjami zawodowymi i społecmymi, jednostkami gosPodarczYmi

orui instyiucjami zajmujłcymi się popularyzowaniem i rozpowszechnianiem

fonogramów i wideogiamó*, p.opugowaniem ochrony lub zaruądzaniem Prawami
autorikimi i prawami pok .*ny*i w zakresie objętym zadaniami Stowarzyszenia,

ż) prowadzenie,działahóści informacyjnej, interwencyjnej i prawnej w celu ochronY Praw' 
iwoich członków w zakresie, w którym nastąpiło powierzenie praw do fonogramu lub

wideogramuw zarząd,
3) o.gunŹo*unie imprez promocyjnych, w tym konkursów i festiwali oraz Pro"rVądzenię ,.' 

działatności wydaw niczej, popularyzuj ącej fonogramy i wideo gramy,

+) podejmowanie innych ózińń, niezbędnych do realizacji zadań statutowYch,

5i zarzĘdzanie oraz przyjmowanie w zarzą_d i pod ochronę prawa pokrewne d6*,""' 
fonogramów i widebgiamow członków Sto-fuarzyszenia oraz innych podmiotów, które ' 

''
prawa te powierzą Stowarzyszeniu,

6) Żawieranie umów o reprezentację, w tym o wzajemną reprezentację z organizacjami

zarządzającymi prawami do fonogramów i wideogramów , korzystających w Polsce

z ochrony ńu pódrtu*ie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnYch araz

wiĘących Polskę umów międzynarodowych,
7) wszczynanie i popieranie postępowań administracyjnych, cywilnYch i karnYch,' 

mających na celu dóchodzenió ochiony praw producentów fonogramów i wideogramów

pri.anieautoryzowaną produkcj ą i dystrybucj ą fonogramów i wideogramów,

8) prowadzenie iejestru ip.a* administracyjnych, karnych i cywilnych rwiązanYch- 
Ż ochroną praw p.odu"entów fonogramów i wideogramów oraz gromadzenie dowodów

w Ęch sprawach, .

9) prowadzenie działalności edukacyjnej
obejmującej dochodzenie ochrony
iwideogramów,

w zakresie prarv własności intelektualnej, w tym
praw pokrewnych producentów fonogramów

l0) gromadzęnie i dystrybuowanie danych związanych z rynkiem muzycznym- 
iwiecie, w tym organizowanie rankingów i klasyfikacji wydawanych

w polsce i na
fonogramów

iwideogramów,
11) powołanie komórki analitycznej dokonującej badań nad kulturą mutyczną w Polsce i na

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

sporów dotyczących m.in. praw członków Stowarzyszenla,
utworzenie Sądu Polubowne go, zajmującego się rozstrzyganiem sporów z udziŃem

człorrkórv Stowarzysżenia.

12)

l3)

j,j
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l4) utworzenie komórĘi zajmującej się analizą wykorzystania fonogramów. i wideogramów

w nowych technologiach tworzenia, przekazywania i utr*-alania fonogramów

i rvideogramów.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§4

I. Członkowie Stowaruyszenia dzie|ąsię na zwyczajnych, wspierających oraz honorowYch.

2. Członkiem zvłyczajnym Stowarzyszenia moze być osoba r,lzyczna lub osoba Prawna, będąca

producentem fónogramów lub wideogramów, rozpowszechniająca lub będąca dYstrYbutorem
'fonogramów 

1ub .,,iid"ogru*ów,bądż prowadząca działalność ściśle powiązaną z produkcją

fonogramów lub wideogramów-
3. Człońkiem wspierającym moze być osoba prawna lub fizyczna, która zabowiąże się do

wspierania celów stowarzyszenia i płacenia obowiązującej składki.

4. Czionek rvłyczajny lub wspierający, będący osobą prawną bierze udziŃ w działalności

Stowarzyszenia przez swego prŹedstawiciela, ujawnionego w aktualnyr4.., wYciągir

z Krajowego Rejestru Sądowego bądź notatialnegó pełnom-ocnictwa udzielónógo PrŻiŹ
orgŃ upJwaZnione do reprezentowania danej osoby prawnej,

5. ciłont<iem zwyczajnym lub wspierającym może być również cudzoziemiec lub 
'agraniczĄ'ą,n"-.

osoba prawna, niez-alóznie od swego ńiejsca zamieszkania czy siedziby. ", ]]:

6. Członkiem honorowym moze być osoba ftzyczna, która w szczegÓLny sposób zasfuzYła się

w dziedzinie kultury.
7. Członek rwyczajny posiada 1 głos podczas Walnego Zębrania Członków,

l.

§5

o przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek

,uini"r.ro*anego lub także z inicjatywy własnej, w przypadku przyjęcia cńonka

honorowego.
przyjęciatokonuje się na podstawie deklaracji podpisanej przez ubiegającą się osobę

rróil"ąlub prawną. oltlarac.; a powyższa stanowi zobowiązanie do przestrzegania polskich

i międzynarodowych aktów prawnych dotyczących ochrony praw własnoŚci intelektualnej,

atym pia* p.odutentów fonógramów i wideogramów. Jest ona jednoznacznazwYrażentem

*Óti *rtąpienia do IFpI - międzynarodowej organizacji producentów fonograftcznych,

w okresie jednego miesiąca od uzyskania członkostwa ZPAV,
przyjęcie'nastęluje z chwilą doręczenia zainteresowanemu pisemnego zawiadomienia

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

Nię moze zostac członkiem zwyczajnym, ani wspierającyttl osoba, klóra nie uzyskała

poparci a:co n aj mn iej dwó ch członkó lv zwy czajny ch,

wszelka działalnośó człanka stor,varzyszenla związana z udzińem we władzAch zwlązku

świadczona jest nieodpłatnie, chyba że zarząd postanowi inaczej,
5.
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l.

1.

l.

§6

Członęk rwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do :

1) czynnego ibiemego wyboru do organów Stowarzyszenia,
2) 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 :

l) przestrzęgaĆ postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeńjego organów,
2) przestrzegaĆ dobrych obyczajów, w tym etyki zawodowej i zasad uczciwej konkurencji,
3) opłacać składki członkowskie i inne świadczenia ustalone przez władze Stowarzyszenia

or az uczestniczy ć w real izacj i zadań Stowarzyszen ia.

2,

ĄJ.

Członek wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany: i..l) przesftzegaĆ postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeńjego organów,
2) opłacać zadeklarowaną składkę
Członek honorowy ma prawo do uczestniczenia w działalności .Stowarzyśzeriia jedynie
z głosem doradczym, bez konieczności opłacania skłddek członkowskich. "' I

§7

Członek wspierający Stowarzyszenia ma
Stowarzysz enia z głosem doradczym,

prawo do uczestniczenia w działalności

w inną osobę prawną
piśmie Zaruądowi po uregulowaniu

§8

Przynależnośó do Stowarzyszenia ustaje z chwilą :

l) śmierci członka
2) likwidacji osoby prawnej, bądź jej przekształcenia
3) wystąpienia zę Stowarzyszenia zgłoszonego na

zobowiązań wobec Stowarzyszenia
4) skeślenia z listy członków przez 7arząd Stowarzyszęnia z powodu utraty jednego

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

wysłuchaniu i/lub złożeniu ptzez niego pisemnych wyjaśnień, o "iy*' nil"Źy
poinformowac członka, na podstawie decyzji Zarządu Stowarzysz enia zpowodów:

niePrzestrzegania przez ęńonka 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,
n i e uc zęstn i czenia w r e alizacji zadan S tow arzys ze n i a,

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

(pi rac ki ch ) fo n o gramó rv i r-r b wideo gram ór,v,
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2.

3.

4.

- świadomego i uporczylvego oCmawiania r.vypełniania zabo'wiązan, postępor.,,ania
w sposó b dys kedltuj ący l ub zakłó cający dzi ała.ln o ś ć Stowarzys zenia.

Od decyzji o skeśleniu lub lvykluczeniu z listy członków przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania 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 upływie 2 lat członek wykluczony ze Stowarzyszenia moze ubiegaó się o ponowne
przyjęcie pod warunkiem wypełnienia wymogów statutu oraz stwierdzenia przez Zarząd
Stowarzyszenia, że postępowanie, które spowodowało wykluczenie nie ma już miejsca.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§9

l. Władzami Stowarzyszenia są :

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

1-

2.

§10

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

kandydowanie na piśmie.

§11

Jęzeli 'statut nie stanowi inlaczej, uchwały organów Stowarzysz enia zapadają zwykłą
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, zebtanie odbywa się w drugim terminie,
z góry wyznaczonym. Uchwały powzięte przez Zębranie w drugim terminie są ważne bez
zachowania kworum określonego w pkt. 1.

§ 12
'

i. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trlva 4 lata.
2. W przypadku. gdy członek Zarządu lub Komisji Re,"vizyjnej jest niezdolny do działania

przez co najmniej trzymiesięczny okres czasu, zrezygnuje bądź tlrnrze w trakcie
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3. Odwołanie przewodniczącęgo 7.aruądu i członków Zarządu, wymaga większości 2/3 głasaw
,,za" lub ,,przeciw" przy obecności członków Stowarzyszenia dysponujących łącznie co
najmniej połową głosów spośród wszystkich uprawnionych.

§15

l. Walne ZębranieCzłonków odbywa się raz na dwa lata ijest zwoływane przezZarząd.
2. Zarząd zawiadamia na piśmie, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, wszystkich

członków Stowarzyszenia o miejscu, czasię i porządku obrad Walnego Zebtania Członków-
3. Na wniosek zgłoszony przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia dysponujących co

najmniej jedną cmvartą głosów na Walnym Zębraniu Członków lub z własnej inicjatywy
oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd zwofuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków, z terminem tego zebrania wyznaczonym na dzięń nie późniejszy niż w trzy
m ie si ące od o trzym a nia żądania zŃ ołania Wal ne g o Zebr ania C zło nków

4_ Żądający zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków obowiązany jest zaproponowaó
porządek obrad zębrania.

§16

Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Zuządu lub jego ZastępCó," po cz}lłł"",

Rozdzial VI
Zarząd

§17

1, Zarząd,jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego pracą i odpowiada za
swoją działalność ptzed Walnym Zębraniem Członków.

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

3. Zaruąd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Członkiem Zarządu moze być wyłącznie członek zv,lyczajny Stowarzyszenia osoba ftzyczna.

§18

Do kompetencj i Zarządu Stowarzyszenia naieży przede wszystkim rea|izacja zadań

.Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał Walnego Zebranta Członków, a ponadto :

1) zwoływanie Walnego 7ębtanta Członków i ustalanie porządku obrad
,2) przyjmowanie, skeśianie i wykluczanię członków Stowarzyszenia,
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sprawowania funkcji, utraci członkostwo w Stowarzyszeniu, odpowiednio Zarząd i Komisja
Rewizyjna, \yyznaczy spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, osobę działającą
w zastępstwie tego członka, do najbliźszego Walnego Zebrania Członkórv. Kooptacja nie
może przekroczyć tl3 liczby osób z łvyboru.

3, Organy Stowarzyszenia, których kadencja się zakończyła, działają do chwili
ukonstytuowania się nowo wybranych organów, którym obowiązane są niezwłocznie
przekazać prowadzone sprawy i majątek. Przekazania dokonuje się w formie protokolarnej.

4, Walne Zebranie Członków może, w uzasadnionych przypadkach , przedłużyć na dalszy czas
oznaczony kaden cj ę dotychczasowe go Zaruądu.

5. Władze Stowarzyszenia działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.

Rozdział V
walne zebranie członków

§13

l. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zębranie Członków. W Walny{ Zeb5anig
Członków udział biorą członkowie rwyczajni z głosem stanowiącym i izłonkowie
wspierającyorazhonorowizgłosemdoradczYm 

.::... ł.,r,. ,]i"i,in

§14

l. Do wyłącznej kompetencji Walne go Zebrania Członków należy :
1) powoływanie i odwoływanie przewodniczącęgo, pozostałych członków Zarządu

i członków Komisji Rewizyjnej,
2) udzielanie absolutorium ustępuj ą cemu Zarządowi,
3) uchwalanie v,rytycznych działalności Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie sprawozdń (w tym sprawozdań ftnansowych) oraz planów działalności

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

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

kraj owych i zagr aniczny ch,
10) podejmowanię innych uchwał związanych z ogtaniczeniem lub rozszerzeniem

iałalności Stowarzyszenia określonej w §2 i § 3 Statutu.

2. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozr,viązania (likwidacji)
' Stowarzyszan\a l przeznaczenia jego majątku wymaga dla swej wazności co najmrriej 2/3

. głosów ,,za" w obecności członków Stowarzyszenia dysponujących łącznie co najrnniej
połową głosów spośród wszystkich uprarvnionych,



3) opracowywanie projektu regulaminu prac Zarządu i projektu zasad gospodarki finansowej
oraz innych regulacji prawnych związanych z działalnością Stowarzyszenia innych niz
zastrzeżonęgo dla Walnego Zebrania Członków.

4) zatrudnianie pracowników oraz uchwalanie regulaminu biura inadzorowanie jego pracy,
5) prowadzenie bieżących spraw i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz

zarządzanie (gospodarowanie) jego majątkiem, w tym uchwalanie i realizacja budzetu
Stowarzyszenia.

6) ustalaniewysokości składekczłonkowskich,
7) przyjmowanie zapisów, darowizn, dotacji i subwencji
8) podejmowanie decyzji w sprawach nie cieqpiących zwłoki, dotyczących działalności

Stowarzyszenia'
9) opracowywanie projektu sprawozdań i planów działalności Stowarzyszenia
l0) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych wład,z

Stowarzyszenia
l l) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz.
12) 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 Stowarzyszepiu
prawa w tym zakresie, w tym tabel wynagrodzeń w ramach zbiorowego "Żarządńnia
prawami producentów fono gramów i wideo gramów.

l.

§19

Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca, albo osoba upoważniona zwołuje Zarząd
z tygodniowym wyprzedzeniem, tak często, jak uzna to za stosowne, nie rzadziejjednak niż
raz na trzy miesiące.
Przewodniczący lub jego Zastępca albo osoba upowazniona obowiązany jest zwołać Zarząd
na pisemne żądanie co najmniej ttzech pozostałych członków Zarządu, z terminem zebrania
Zaruądu nie później n\żw ciągu dwóch tygodni od ottzymaniażądaniazsllołaniaZarz1du.
Przewodniczący lub jego Zastępca albo osoba upowazniona powiadamia członków Zarządu
o tęrminie i miejscu zebrania.
Przewodniczący Zarządu i jego Zastępca działają w imieniu Zaruądu w okresie między jego
posiedzeniami. O 'dokonanych czynnościach powiadamiają Zarząd na najbliższym
posiedzeniu
Przewodniczący Zarządu albo osoba przęz niego upowazniona reprezentuj e ZPAy
w posiedzeniach IFPI oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Rozdział VII
Kontisja Rewizyjna

§20

J,
Ko nr isj a Reiv i zyj n a j est organe nl ko ntro l tr y trr S towar z,v szenia.
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2.

3.

Komisja Rewizyjna
Przewodniczącego)
zebraniu.
Członkiem Komisji
ttzyczna.

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

Rewizyjnej może być tylko człońek zwyczajny stowarzyszenia osoba

1.

2.

§21

Do kompetencji Komisji Rewiz}j nej należy ;
1) kontrola działalnoŚci Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim zgodności gospodarki

finansowej zbudżętem Stowarzyszenia, dokonyv/ana tak często, jak to uzna zastosowne,
2) opiniowanie projektu budzetu Stowarzyszrnia, przedstawianego przezZaruąd,
3) kontrola wykonywania uchwał i innych decyzji władz stowarzyszenia,
4) przedstawianie wniosków o zatwierdzenie sprawozdań finansow,ych i innych, dotyczących

działalności organów Stowarzyszenia,
5) wykonywanie innych czynności zleconych ptzez władzę stowarzyszenia,
6) występowanie do walnego zebrania członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium

ustępuj ącem u Zarządowi.

":t|:, ,,,"."

§22

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentów Stowarzysżenia, niezĘa.ry"t ło*:
realizacji uprawnień wynikających z § 2l pkt.1-5 Statutu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w pos i edze niach Zar ządu.

Rozdział VIIr
Biuro Stowarzyszenia

§23

W "amach Stowarzyszenia działa Biuro, działające w oparciu o zatwierdzoną przęz Zarząd,
strukturę organizacyjfl4, w ramach którego poszczególne zakesy obowiązków wykonują
zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowy o charakterze cyłvilnoprawnym osoby.- 

'

W Posiedzeniach władz Stowarzyszenia może uczestniczyc z głbsem dorad,cŹym
wYznaczonY Pracownik lub pracownicy Biura oraz zaproszenie goście i pełnomocnicy
Stowarzyszenia.
Posiedzenia władz Stowarzyszenia są protokołorvane.

l.
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Rozdział IX
Majątek i gospodarka finansołva

l.

§24

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności
publicznej.
Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może ptzyjmować darowizny,
spadki i zapisy oraz korzystać z oftamości publicznej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad,
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
sfuzy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.

4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych
przepisach,

§ 25 
" ,t"" , 

",,,, 
,,,

l. Rachunkowośó i gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzone są zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi na terenie Polski. , ,||. ,,,_,,.. , :i,}.n

§26

Do nabywania, zbywania i obciązania majątku ruchomego i nieruchom€go oraz do
zaciągania i nnych zob gw iązań up owazn i on y j e st Z arząd S to w arzys zenia.
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. l
z uwzględnieniem treści § 26 pkt. 3, podpisują : Przewodniczący lub jego zastępca
i skarbnik, bądźPrzewodniczący i dwaj inni członkowie Zarządu.
Zatząd może udzielic pracownikowi biura lub 'vqtznaczonęmu pełnomocnikowi
upowaznienia ogólnego lub szczególnego do występowania w okeślonych w upowaznieniu
sprawach w ramach iealizacji statutowych celów, w tym do zawierania umów
cywilnoprawnych oraz umów o pracę z pracownikami Biura.

l.

ż.

3.
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oRzEcZEI\-IE
KOMISJI PRAWA AUTORSKruGO

z dńa 13 maja 2004 roku

Komisja Prawa Autorskiego w składzie:

KOM|SJA PRAWA AUTORSK|EGO
MINISTERSTWO KULTURY

u]. Iftakowskie Przedmie śeie 1,5t77
00-071 Warszawa

tel. 826-33-82, fax 827-34-58
e-mąil: pdrewicz@mk, gov.pl

przeu,odnicząca

członkowie -

- Elżbieta Traple

Jerzy Grochulski
Andrzej Matlak
Rafał sarbński
Jacek skubikowski
Ktzysńof Szuster
Zbigńew Żmigrod7kj

na posiedzeniu w dniu 13 maja 2004 roku, po rozpattzeniu wniosku ZwiązJ<ll Producentów

Audio Video ZPAV z siedzibąw Warszawie z dnia 2ż kvńetria 2002roku o ąatwierd,zsnie

tabel stawek wynagrodzeńZvńrykll Producentów Audio Video dla producentów fonogramów

i wideogramów muzycznych - napodstawie ań.105 § 1 k.p.a. w zwią.zku z ait.. 108 uśfr:"3-

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. Dz.

U. z 2000 roku, nr 80, poz. 904 z poźn. zm,)

i) umalza postępowanie w niniejszej sprawie,

2) na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Szfuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w

sprawie szczegółovłych zasad i trybu dzińańa Komisji Prawa Autorskiego,

wynagradzania jej członków, wysokości opŁat za postępowanie przed tą Kornisją oraz

zasad ich wnoszeńa(Dz. U. Nr '1,38,poz.736 zpóźn. zm.)

- kosztami postępowania w części przekraczającej opłatę wniesioną przez wnioskodawcę

określonąw § 6 rozporządzerua obciĘyó Skarb Pństwa (Ministerstwo Kultury),

- obciĘyć wnioskodawcę kosztami ogłoszenia prasowego dotyczącego wszczęcia

postępowańa w sprawię zatuńerdzenia tabel.



KOMISJA PRAWA AUTORSKIEGO
MINISTERSTWO KULTURY

ul. Kraknrvskie Przedmieście 75lt7
00-071 Warszawe

tei, 826-33-82, fax 827-34-58
e-mail : pdrewicz@mk. gov.pluzasadnienie

Dnia 22 kwietnia 2002 r. wpŁynął wniosek ZPAY o zatwierdzenie tabel stawek

wynagrodzeń Zńą?kl Producentów Audio Video dla producentów fonogramów i
wideogram ow mlJzycznych. Decyzj ą Nr 9 Ministra Kultury z dnta'l czerwca 20O2 r. Minister

Kultury wyznaczył skład Komisji Prawa Autorskiego do rozpatruęniatego wniosku.

Dńa 27 lutego 2004 t. wpłynął wniosek wnioskodawcy o zawieszenie postępowania w

niniejszej sprawie w związku z twającym procesem legislacyjnym w sprawie noweiizacji

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i projektowane w tym projekcie uchylenie

trybu zatuliqdzarna tabel wynagrodzeń. Poniewaz w dniu 13 maja 2004 r. proces legislacyjny

nie był juz prowadzony w tym zakresie, Komisja postanowiła nie uwzględniaó tego wniosku.

Zgodnie z art- 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ,,gdy postępowanie z

jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje

decyzję o umorzeniu postępowania". W niniejszej sprawie zdaniem Komisji zachodzi

bezptzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi ań. 105 § 1 kp1 ze

względu na brak kompetencji Komisji Prawa Autorskiego do zatwierdzania lti6'odń'ÓĘ

zatułietdzenia tabel wynagrodzeń za korąvstanie z fonogramów lub wideogramów

muzycznych. Zgodńe ze stanowiskiem reprezentowanym w komentarzu" ao' roa"ł.i.r,,,

postępowania administracyjnego, wydanie V, wydawnictwo C.H. Beck, strona 472, ,sednąz

fundamentalnych zasad państwa pravmego jest zasada, iz kompetencji organu administracji

publicznej do działń władczych nie mozna domniemywaó". W tej syhracji w zwięku z art.

108 ust. 3, który przewiduje zatwierdzanie tabel wynagrodzeń tylko za korzystanie z utworów

lub artystycznych wykonń zachodzi brak kompetencji Komisji w przedmiocie zgłoszonego

wniosku i wobec tego nalezało orzec jak w sentencji orzeczeńa.

W trakcie postępowania wpłynęły wnioski szeregu uzytkowników fonogramów i

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

zainteresowanych. Komisja nie zawiadatnińa tych podmiotów o przebiegu postępowania ani

nie przesyłała im zadnych dokumentów w tej sprawie, gdyz podmioty te nie rnogą

występować w niniejszym postępowaniu w charakterze stron. Jak orzekł NSA w wyroku z 14

maja 2002 r. sygn. al<t I SA 3208-3209101 ,,podmio§ będące uzytkownikami są

zainteresowane jedynie fakĘcznie wysokością ustanowionych stawek" i taki charakter

stosunku uzytkowników do zatulięrdzartych tabel wynagrodzeń nie upowaznia ich do udziału

w tym postępowaniu jako strona. Stanowisko NSA, iz podmiotom korzystającym z utworów



KoM|SJA PRAWA AUTORSK|h-GU
MINISTERSTWO KULTURY

ul. Krakowskie Przedmieście 15177
00-071 Warszawa

"L"13,1;'o1-,*"1,ł, 
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lub ańystycnrych wykonań a to samo trzeba odnieść do fonogramów i wideogramów nie

przysfuguje przymiot strony w rozumieniu art. 28 kpa w sprawie o zatvtierdzenie tabel

wynagtodzeń jest utrwalone w dotychczasowym orzeczńctwie komisji i NsA.

W trakcie postępowania wpłynął także wniosek OIGKK o dopuszczenie do udziaŁu w

postępowaniu w charaklerze strony postępowania ewentualnie w charakterze

zainteresowanego i w odniesieniu do tego wniosku Komisj a uznŃa, że ńe ma podstaw na

gruncie aft. 28 kpa do dopuszczenia tego podmiotu do postępowania w charakterze strony.

Wpłynął także wniosek SNART o dopuszczenie na prawach strony na podstawie art. 31 § 1- 4

kpa i ten wniosek Komisja na posiedzeniu w dniu 13 majaż004 r. postanowiła uwzględnić.

Umorzenie postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 105 § 1 kpa nie oznaczaw

żadnym wypadku braku podstawy materialnoprawnej po stronie wnioskodawcy do

wykonywania zbiorowego zaruądu prawami producentów fonogramów i wideogramów i
pobierania zĘfrlłu wykorzys§wania tych praw wynagrodzeń od użytkowników.

W zakresie swobody kontraktowej, wnioskodawca w celu ułatwienia uĄĄkownikom

korzystania z praw producenckich podlegających zbiorowemu zarządowi powinien korzystać

z opracowanych ptzez siebie tabel i informację o wysokości żądanych v,4fnagrodzeń

udostępniaó użytkownikom w jak najszerszym zakresie.

pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Kuitury w terminie 14 dni od dnia doręczetll,a
orzeczenia.

Przewodniczący

członkowie

- Elzbieta Traple

Jerzy Grochulski

Andrzej Matlak

Rafał sarbiński

Jacek skubikowski

Krzysztof, Szuster

Zbigniew Żmigrodzki



KOM|SJA PRAWA AUTORSKIEGO
MINISTERSTWO KULTURY
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tel. 826-33-82, fax 827-34-58
otrzymuią: e_rnail: pdrewicz@mk.gov,pl

1) a/a,

2) ZwiązekProducentów Audio Video, ui. Kruczkowskiego I2lż,00-380 Warszawą
3) Stowarzyszenie Niezaleznych Autorów Radiowych i Telewizyjnych SNART, ul.

Pńska 77 l79 lok. 504, 00-834 Warszawa,
4) Małopolska Telewizja Kablowa ,,S.TAR-TV" sp.z o.o., ul. Nołvy Świat 66, 33-i00

Tamów,
5) Telewizja Kablowa sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23 B, 88-100 Inowrocław,
6) ASTRA PIŁA Henryk Małdziński, Zbigniew Ryczek sp. j., ul. MieszkaI 17,64-920

Piła,
7) Ogólnopolska lzba Gospodarcza Komunikacji Kablowej, ul. Mieszka I ż-4, 65-040

Zielona Góra,
8) RST El-Net S.A., ul. Domaniewska 41,02-672 Warszawa,
9) Zielonogótska Telewizja Przewodowa SA, ul. Stefana Wyszyńskiego 29, 65-536

Ziel,ona Góra,
10)AUTOCOM sp. zo,o., ul. LubelskaZ9,30-003 Kraków,
11) MULTIMEDIA Polska sp. z o.o., ul. Tadeusza'Wendy 719,87-34I Gdynia,
12) STREAM COMMUNICATIONS sp. z o.o., a|.29 Listopada 130, 31-406 Kraków,
1 3 ) P.U JARSAT, uI. Zbyszka z Bo gdańca 7 3, 80-4 1 9 Gdńsk,
14)TelewizjaKablowaDAMI sp. z o.o., ul. Zbrowskiego 14,26-600 Radom,
15) IIPC Telewizja Kablowa sp. z o.o., ul. Sźurmowa 24, 02-678 Warszawą
16) SATON PPUH sp. z o.o., ul. Szczecińska 64., 72-100 Goleniów,
17) Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz) 

,

18)Kabelton sp.z o.o., ul Grodzka 2,70-560 Szczecin, ":i": l ::i' J!]

19) RTK AUTOCOM sp, z o.o., ul. LubelskaZ9,30-003 Kraków,
20)ELS@Tsp.zc.o',ul..Kłcdnicka97,4l-7D6Rudaśląska,
21) S,C. TRACO-SAT, ul. BaĘckaż,47-230 Kędzierzyn-KoźIe, ", ]]j,l 

:

2})Karcelaria Radców Prawnych: Arrna Smycz, Bańosz Kępński, Adam Jucewicz sp. p.,
ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz. peŁnomocnik Aster City Cable sp. z o.o.,

23) Telewizja KablowaPoznń S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25,60-211 Poznń
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Uchwała ZarądaZPAV nr24l2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.
ZNd przyjął tekst j ednolriĘ Tab el s taw ek wynagr o dze ń Zw iqzku P r o duc entów Audio -Videa
ZPAV dla procJucentów fonogramów i wideogramów muzycznych na dzięń 16 częrwca2}l} r.
(załączńk w 2), z uvłzględnieniem zmiarry tabeli wynagrodzeń ZPAY z ffińa odtwarzania
fonogramów i/lub wideogram ów muzy cznych.
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TABELE STAWEK WYNAGROUZnŃ
ZWIĄZKU PRODUCENTOW AUDIO-VIDE O ZP AY

dla producentów fonogramów i wideogramów muzycznych

Tabele niniejsze obejmują korzystanie z fonogramów i wideogramów mlzycznych
podlegających ochronie na mocy ustawodawstwa polskiego oraz ratyfikowanychprzez Polskę
umów międzynarodowych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzief^
zatwietdzenia tabel.

I. Wynagrodzenia z Ętułu o odtwarzania fonogramów iłub wideogramów muzycznych

)<-
,-, ą
z,- (-r. t

Przykładowy rodzaj
działalności

Roaniar działalności
użytkownika

Stawka ryczaftowa

SzaĘ grające, karaoke, inne
w ządzenia o dffił ar zaj ąc e

odpłatnie fonogramy i
wideogramy mvrycmrc

50 PLN/mięs zakużdę posiadane
urządzenie

Bale i irrne jednorazowe
'mprezy taneczne

do 50 osób

do l00 osób

do 200 osób

powyżej 200 osób

35 ń / 'lmprezę

65 ń / lmprezę

l25 zł /imprezę

2I5 ń limprezę

Dyskoteki do 200 miejsc

do 500 miejsc

do 1000 miejsc

zą ka:żde następne
rozpoczęte l000 miejsc

635 PLN miesięczrie

1270 PLN miesięczrie .::,

2l 15 PLN miesięcznie

+ 1055 PLN
miesięczrie

W prąlpadku imprez odbywających
się wyłącznie w weekendy (pt, sob,
niedz) stawka wynagrodzenia
wynosi 60% stawki ryczałtowej.
Za (atżdy kolejny dzień poza
weekendem - dodatkowo 207o
stawki podstawowej.

Kluby (tokal
gastronomiczry lub pub, w
którl,rn odbywają się
imprery taneczre)

do l00 m2

do 200 m2

do 500 m2

za każde następne
rozpoczęte 500 m2

n a gł oś nionej p owi erz chni
dostępnej dla gości

300 PLN miesięczrie

500 PLN miesięczrie

750 PLN miesięcnie
+ 400 PLN miesięcznie

Inne lokale gastronomiczre
(w łm puby, restauracje,
bary, jadłodajnie, fast fooĄ
iĘ.)

do 50 m2

do l00 m2

do 200 m2

za każde następne
rozpoczęte t00 m2

n agł oś ni onej p ow i erz chni
dostępnej dla gości

55 PLN miesięcznie

l25 PLN miesięcmie

220 PLN miesięczrie

+ 55 PLN miesięcznie



Kursy tńca, aerobic do 5 zajęć tygodniowo

od 5 do I0 zajęć
Ęgodniowo
zakużdę następne
roąoczętę

l0 zajęć Ęgodniowo

100 PLN miesięczrrie

200 PLN miesięcmie

+ l00 PLN miesięczrie

Fitness kluby z wyłączeniem
zajęć aerobiku

do l00 m2

do200m2

do 400 m2

powyżej 400m2

55 PLN miesięczrie

l10 PLN miesięczrrie

220 PLN miesięczrie

350 PLN miesięcanie + 150 PLN
miesięczrie

za każde roryoczęte 500 n2
powyzej 1000 m2

Eventy (widowiska, targi,
wystawy, festyny, tnprery
rekreacyjne i sportowe)

do 100uczestników
do 200
do 500
powyżej 500

25 PLN zakażdy dzień
55 PLN zakużdy dńeń

l 15 PLN zakażdy dńeń
2l5 PLN zakużdy dzięń+ 20 PLN
zakażdę 500 uczestrrików powyżej
l000

Sklepy i inne obieĘ
handlowe

do 50 m'
do l00 m2

do 200 m2
za każde następne
rozpoczęte ]00 m2

nagłośnionej p owierz chni
dostepnei dla klienta

25 PLN miesięczlie
55 PLN miesięcanie

110 PLN miesięcznie
+ 2a PLN miesięcznie

Tereny rekreacf ne (baseny,
lodowiska, bowlĘ, place
zabaw ię.), z wyłączeniem
fitnęss klubów i innych
obiektów uję§ch odrębnlmi
oozvciami tabeli

do 200 m'
do 500 m2
ponad 500 m2

ll0 PLN miesięcmie
220 PLN miesięczrie
350 PLN miesięczrie + 30 PLN
miesięczrie zakużde rozpoczęte 500
m2 powyZej 1000

Zal<Łady usługowe, nie
objęte innymi pozycjami
tabeli

dożOm"
do 50 m2

do 100 m2

za każde następne
rozpoczęte ]00 m2

nagł o ś nionej p ow ier z chn i
dostępnei dla klienta

20 PLN miesięczrie
50 PLN miesięczrie

105 PLN miesięcznie
+ 55 PLN miesięcznie

Hotele, pensj onaty, ośrodki
wlpoczynkowe (z
wykluczeniem innych
rodzaj ów działalności nż
wrrnaięm pokoi)

do 20
do 50
do 100
powyzej 100 pokoi

40 PLN miesięczrie
l00 PLN miesięczrrie

200 PLN miesięczrie
400 PLN miesięcmie

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

za autobus
inne środki transportu:
do 50 miejsc

do 100

do 500

powyżej 500 miejsc

20 PLN miesięcznie

10 PLN za rejs jednodniowy lub
jeden dzień Ęsu
20 PLN za rejs jednodniowy lub
jeden dzień rejsu
55 PLN za rejs jednodniowy lub
jeden dzień rejsu
105 PLN za rejs jednodniowy lub
ięden dzięń reisu



Kina (odtworzenia w
przerwach między seansami)

do 200 miejsc
do 500 miejsc
do 1000 miejsc
za każdy następny

105 PLN miesięcmie
220 PLN miesięczrie
430 PLN miesięczlie
+ 220 PLN miesięcznie

1.

II. Wynagrodzenia z tytułu nadawania wprowadzonych do obrotu fonogramów i
wideogramów muzycznych

W rozumieniu niniejszej tabeli nadawaniem jest rozpowszechnianie fonogramów i
wideogramów muzycznych drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w
sposób bezprzewodoovy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy.
Podstawę zakwalifikowania kategorii nadawcy według liczby mieszkańców w obszarze
nadń stanowią dane określone w poszczegóInych decyzjach Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji.

Nadania telewizyjne

2. Nadania radiowe

katesoria nadawcv stawka minutowa Miesieczna stawka zry ezałtow ana
1. Nadawca ogólnopolski
(ponad 30 mln mieszkańców w
obszarzę nadan)

30 PLN/min nadania
lub

0,6 %o wpŁy,łvów brutto (z vryłączeniem
podatku VAT), uryskiwanych przez
nadawcę w związku z pr ow adzoną
działalnością nadaw czą - w tylll,
wpĘwów z reklam, ogłoszeń;',; ,, . ,;:

komunikatów, programów
sponsorowanych, umów bartęrowych

fonografi cznych), sprzedaży ezasu
antenowego, dotacji, subwencji i
innych wp§,wów związany ch z
promowaniem w postaci bezpośredniej
lub pośredniej usług, towarów, bądź
firm oraz wpływów abonamentowych.

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

20 PLN/min nadania
lub

a,6%ovpŁywów j.w.

3. Nadawca regionalny
(do 15 mln mieszkńców w
obszarzę nadń)

10 PLN/min nadania
lub

0,6 YowpŁywów j-w.

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

5 PLN/min nadania
lub

0,6Yowpfuwów j.w.

Kategoria nadawcy stawka minutowa Miesieczna stawka zrvcza}towana
1. Nadawca ogólnopolski
(ponad 30 mln mieszkańców
w obszarze nadan)

6 PLN/min nadania Z%wpĘwów brutto (z vlyłączeniem
podatku VAT), uzryskiwarrych przez
nadawcę w związku zprowadzoną
działalnością nadawczą - w tym
wpływów z reklam. ogłoszeń.
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III. \ilynagrodzenia z Ętułu reemisji fonogramów i wideogramów muzycznych w
sieciach kablowych ... 

._'

o w rozumieniu niniejszej tabeli reemisję w sieci kablowej stanowi równoczesne i
integralne nadanie fonogramu i/lub wideogramu mlJzycznęgo nadawanego przez irną
organizacj ę radiową iub telewizyjną.

IV. Wynagrodzenie z tytułu webcastingu

o w rozumieniu niniejszej tabeli webcasting stanowi nadawanie fonogramu illub
wideogramu muzycznego poprzezjego udostępnienie w celu pobrania za pośrednictwem
sieci Internet w sposób umożiwiający odtworzęńe tego fonogramu illub wideogramubez
konieczności uprzedniego skopiowania go w całości do pamięci komputera odbiorcy
(użytkownika) i w sposób uniemozliwiający jego powtórne odtworzenie bęz ponownego

lub

komunikatów, programów
sponsorowanych, umów barterowych
(z wyjątkiem barterów
fonografi cznych), sprzedazy czasu
antenowego, dotacji, subwencji i
innych wpłyrvów związany ch z
promowaniem w postaci bezpośredniej
lub pośredniej usfug, towarów,bąM
firm oraz wphrvów abonamentowych.

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

4 PLN/min nadania
lub

2 % wpĘrnów j.w.

3. Nadawca regionalny i
lokaĘ
do 0,1 mln
do 0,3 mln
do 0,7 mln
do 1mln
do 2 mln
do 3 mln
do 4 mln
do 5 młn
do 6 mln
do 10 mln
do 15 mln mieszkańców w
obszarze nadań

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

lub

2%vpĘwów j.w.

Rodzaj reemisji Stawka w złotych Miesięczna stawka
zrvczahowana

1. Reemisja programów
telewizyjnych

0,15 PLN od kazdego abonęnta lub 0,3oń od wpĘwów brutto (z
wyłączeniem podatku VAT)
uzyskiwanych przez operatora
w związku z działalnością
operatorską - w tym wpływów z
opłat abonamentowych, reklam,
ogłoszeń, komunikatów,
Drosamów sDonsorowanvch.

2. Reemisjaprogramów
telewizvinvch i radiowvch

0,20 PLN od kazdego abonenta lub 0,4% wpływów j.w.



a

pobranią oraz bez umozliwienia użytkownikowi dokonywania wyboru udostępnianych

utworów.

Wynagrodz ęnię z§,tułu webcastingu fonogramów wynosi:

do 50 potencjalnych jednoczesnych użl,tkowników _ 100 PLN/mies.

od 51 do 100 potencjalnych jednoczesnych uzytkowników - 200 PLN/mies.

od 101 do 200 potencjalnych jednoczesnych użytkowników - 300 PLN/mies.

od 201 do 500 potencjalnych jednoczesnych uzytkowników - 400 PLN/mies.

powyżej 500 potencjalnych jednoczesnych uĄ.tkowników _ 400 PLN/mies + 25
'prtv*i., za kaz.di rozpoczęte 100 powyżej 501 potencjalnych jednoczesnych

uĄ,tkowników.

Wynagrodz enle z§fufu webcastingu wideogramów muzycznych wynosi:

do 50 potencjalnych jednoczesnych użytkowników _ 200 PLN/mies.
od 51 Óo 100 potencjalnych jednoczesnych użytkowników - 400 PLN/mies.
od 101 do 200 potencjalnych jednoczesnych uĄrtkowników - 600 PLN/mies.
od 201 do 500 potencjalnych jednoczesnych użytkowników - 800 PLN/mies.
powyżej 500 potencjalnych jednoczesnych uzytkowników - 800 PLN/mies + 50

irrN7*i.s za kazde tozpoczęte 100 powyżej 501 potencjalnych jednoczesnYch

użytkowników,

Wynagrodzęńe zqńŃu webcastingu fonogramów i wideogramów mvzycz,nyah wYnosi:

do50potencjalnychjednoczesnychuzytkowników-Ż50PLN/mies.
od 51 do 100 potencjalnych jednoczesnych uży,tkowników - 500 PLN/mies.
od 101 do 200 potencjalnych jednoczesnych użytkowników - 700 PLN/mies.
od 201 do 500 potencjalnych jednoczesnych użytkowników - 1000 PLN/mies. "" """ " :.:"ć

powyżej 500 potenc;atnyctr jednoczesnych ufikowników - 1000 PLN/mig§ + 60 '

brmr1ni", za kazde rozpoczęte 100 powyżej 501 potencjalnych jednoczesnych

użytkowników.

Iiość potencjalnych jednoczesnych uzytkownikow jest determinowana ptzez ogranlczenla

na1zucone ptzęz ufikowane oprogramowanie serwera, a przy braku takich ograniczeń -

ptzęzprzepustowośó wykorzys§wanego łącza-

W przypadku otgańzacji rozpoczynĄących dzińalność w za]<resie webcastingu

wynagrodzeńeprzezpierwszych 6 miesięcy działalności moze być obniżone o 500ń.

V. 'Wynagrodzenie z Ętułu kopiowania fonogramów i wideogramów muzycznych z

wprowadzonych do obrotu egzemplarzy w celu ich odtwarzania w rozumieniu art. 6 Pkt.
9 w zrviązku z ań.101 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego

1994 r.

. wynagrodzenie z §.tułu kopiowania fonogramów i wideogramów muzycznych z
wprowadzonych do obrotu egzemplarzy na inny nośnik (np.CD,HD) w celu ich
odtwarzania przez DJ-ów lub inne podmioty dokonujące odtworzeń fonogramów i
wideogramów muzycznych w dyskotekach, klubach, pubach, na balach, imprezach

masowych, ię. wynosi - 500 ńoĘchzarokkalendarzołvy od 1 sĘcznia do 31 grudnia

danego roku.



. Wynagrodzenie z Ęi;ńu kopiowania fonogramów i wideogrąmów_muzYcznYch Z

*iro§ua"orry.r, do obrotu egzemplarzy na irrny nośnik (np.CD,HD) w celu ich
odtwarzanią w sklepach, lokallach gastronomicznych, punktach usługowYch i innYch

iiiilio*j""h objętych zawartą przez użytkownika ze ZPAY rrmową generalną na

odtwarzini" fonÓ$amów i wideogramów mu;zyaznych wynosi: _ 150 złoĘch za rok

kalendarzolvy od 1 stycznia do 31 grudnia danego rckll zakażdy lokal uĄ'tkownika, w

którym dokonywane- są odtworzenia kopiowanych fonogramów i wideogramów

muzycznych.

o Wynagrodzenie z Ętńu kopiowania fonogramów i wideogramów muzycznych z

*iro#udrorry.h do obrotu egzemplarzy na serwer użytkownika z zamtaręm ich

udostępniania vłyłączńe w ramach sieci prywatnej użytkownika w celu odtwarzania w

,kt"pu"t, lokatach gastronomicznych, punktach usługowych i innych lokalizacjach

objęĘch zawartą p|r", użytkownika ze ZPAY umową generalną na odtwarzanie

fo"Ólramow i *iaóogramów mllzycznych, bez możliwości kopiowania fonogramów i

wideógramów muzlcznych na twarde dyski lokalnych jednostek sieci użytkownika,

*yrrori _ 50 złoĘci za-rok kalendarzowy od 1 sĘczńa do 31 grudnia danego roku za

kużdy 1okal uz}tkownika, w którym dokonywane są odtworzenia kopiowanYch

fonogramów i wideogramów muzy czny ch,

o Za niepełne okresy roczne wynagrodzęnie naliczane jest wg wzonr (12-NY12 stawki

,o"rn"j, przy czym N oznacza zakoirczone miesiące danego roku kalendarzowego

nieobjęte umową licencyjną.

VI. Postanowienia końcowe.

Stawki określone w niniejszej tabeli nie obejmują podatku od towaró* i ń;]1va1; "-
Zryczńowane stawki kwótowe podlegają waioryzacji w okresach rocznych liczonYch na

dzięń 1 sĘcznia kazdego roku począwszy od 1 s§cznia ż01I I.) stosownie do

średniorocznego wskźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych pńlikowanego

przezGus, iwa|oryzowane stawki podlegają zaokrągleniu do peŁnej złotówki,
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REGULAMIN REPARTYCJI WPŁYWOW Z TYTUŁU ODTWARZANIA
FONOGRAMOW I WIDEOGRAMOW MUZYCZNYCH

§1
Regulamin niniejszy określa zasady podzińupomiędzy uprawnione podmioty wpłl,wów z
tytułu odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych, należnych producentom
fonogramów i wideogramów na podstawie art. 94 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnychz dnia 4 lutego 1994 r.

Odtwarzaniem fonogramu lub wideogramu w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest,

zgodnte z postanowieniami art. 6 w związku z art. l0I ww. ustawy, j"go udostępnienie
bądźprzy pomocy nośników dźwięku, obtazu lub dźwięku i obrazu, na których fonogram
lub wideogram zostń zapisany, bądź przy pomocy urządzeń słWących do odbioru
programu radiowego lub telewizyjnego, w którym fonogram lub wideogram jest

nadawany.

§2
Repartycja wpływów odbywa się w cyklu rocznyrn. Rozliczenie obejmuje okres od
stycznia do grudnia danego roku.

ż. Rozliczenie obejmuje kwoty, które wpłynęły na rachunek ZPAV w danym roku
kalendarzowym.

1. Podział wpływów, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, pomiędzy

uprawnionych odbywa się po uprzednim potrąceniu kosztów administracyjnych, ZP,AV,,,,"^

zwiEzanych z inkasem i repartycją, w wysokości 25% kwot wpływających od " .,,"

zob awiązanych po dmi otów.

Wpływy, o których mowa w § 1 ust. l, zostają pomniejszone dodatkowo o 8oń, które

stanowią zabezpieczęnie ewenfualnych roszczeń podmiotów uprawnionych nieustalonych
w chwili dokonywania danego rozliczenia.

Kwota, określona w ust.2 powyżej, przechowywana jest na rachunku terminowym
Toczfiym i roz|iczata jest w miarę identyfikacji uprawnionych, po kazdym rocznym
terminie, według zasad określonych w § 4.

po trzech kolejnych rocznych okresach rozliczeniowych, o których mowa w §2 ust. 1,

pozostała kwota, nię rozIiczona według zasad określonych w ust. 3 powyżej, podlega,

odpowiednio do treści § 4, rozdysponowaniu pomiędzy podmioty uprawnione, które

zostńy dotychczas ustalone.

§4
podziałwpływów, o których mowa w §1 ust. l,zuwzględnienięm postanowień §3, pomiędzy

uprawnionych dokonywany j est w g poniższych zasad -

1. Wpływy z tylu;łu odtworzeń fonogramów i ńdeogramów muzycznych dzielone są na

dwie części, propoĄonalnie do udziału w odtworzeniach dokonylvanych przez

użytkowników, którzy za,warli ze ZPAY umowy generalne w zakresie odtwarzania
fonogramów i wideo gramów muzy czny ch,.

2.

3.

4.



a) odtworzeń dokonywanych przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i
obrazu, na których fonogram lub wideogrunzostń zapisany
oraZ
b) odtworzeń dokonywanych przy pomocy urządzei służących do odbioru programu
radiowego lub telewizyjnego, w którym fonogram lub wideogram jest nadawany.

2. Podziń wskazany w ust. 1 powyżej dokonywany jest w oparciu o informacje
dostarczone przez pełnomocników ZPAV ds. odtworzeń w ostatnim kwartale danego
roku rozliczeniowego, bądź w prąpadku braku tych danych w oparciu o badania

rynkowe zlęcone przęz ZP AV .

3. W odniesieniu do odtworzeń dokonl.wanych przy pomocy nośników dzwięku, obrazu
lub dźwięku i obrazl, na których fonogram lub wideogram zostń zapisany podziń
wpływów dokon5,łvany jest proporcjonalnie do udzińu w odtwarzanych fonogramach
i wideogramach muzycznych nagrń dostarczanych użytkownikom przez IMS SA
or az nagr ai po chodzących z innych fu ó deł, w dwó ch częściach:
a) w części proporcjonalnej do udziału uży,tkowników korzystających z usług IMS SA
w kwocie wpływów od użytkowników o których mowa w ust. 1 lit. a) - wg informacji
od IMS dotyczących fonogramów i wideogramów muzycznych dostarczanych
użytkownikom,
b) w części proporcjonalnej do udziału uży,tkowników korzystających z nagrń
pochodzącychzinnych źródeł w kwocie wpływów od uzytkowników o których mowa
w ust. 1 lit. a) - proporcjonalnie do udziału poszczególnych uprawnionych podmiotów
w ogólnej kwocie przychodów ze sprzeduZy fonogramów i wideogrżrmów' iia'"
nośnikach i praw do nich, ustalanej na podstawie udokumentowanych pisemnych
oświadczeń o wysokości przychodów zę sprzedaży fonogramów i widgogramów ną",,..

nośnikach arazptaw do nich w danym okresie rczliczeniowym. " ]

4. W odniesieniu do odtworzeń dokonywanych przy pomocy utządzeń służących do

odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym fonogram lub wideogram
jest nadawany, w ostatnim kwartale roku rozliczeniowego przeprowadzane są badania

w celu określenia wykazu stacji radiolyych i telewizyjnych odtwarzanych przez

uzytkownikow.

5. podziń wpływów z tytliu odtworzeń wskazanych w ust. 4 dokonlrvany jest

proporcjonalnie do udzińu poszczególnych uprawnionych w ogólnej kwocie
wpływów z tfilńu nadav,tanla fonogramów i wideogramów muzyc7nyah przez stacje

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

zwykazu o którym mowa w ust. 4.

6. podziń środkóww części o któĘ mowawust.3 i 4 dokon}avany jest wokresach
kwartalnych.Podziń środków o których mowa w ust. 5 dokonl,wany jest w okresach

rocznych.

§5
Należne kwoty wypłacane są uprawrrionemu producentowi w terminie 14 dni od dnia
otrzymańa przez ZPAY akceptacji rozliczenta należności przypadających danemu

producentowi.
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REGULAMIN REPARTYCJI WPŁYWOW OD NADAWCÓW nanrOWYCH I
TELEWIZYJNYCH ZTYTIJŁU EMISJI FONOGRAMOW I WIDEOGRAMÓW

N{UZYCZNYCH.

§1
Regulamin niniejszy określa zasady repartycji
telewizyjnych z {ytułu emisji fonogramów i
uprawnionych producentów.

wpływów od nadawców radiowych l
wideogramów muzycznych pomiędzy

Rozliczenia dokonyrvane są w oparciu " f;. o emisjach dostarczon e przęznadawców
radiowych i telewizyjnych (playlisĘ), informacje od producentów o fonogramach i
wideogramach muzycznych, do których prawa im przysługują oraz w oparciu o umowy
powierzenia praw w zarządzanię za:wartę ptzez ZPAV z producentami i umowy generalne z
nadawcami, a także umowy zawierane bezpośrednio pomiędzy poszczęgólnymi nadawcami i
producentami.

§3
Producent zobowiązany jest informowaó ZPAV o umowach zawięranych bezpośrednio z
nadawcami, o ile mogą one mieć łvpływ na wysokośó jego należności od danego nadawcy.
Jeśli ZPAV błędnie naliczy należnośc dla producenta wskutek nieprzekazania przez niego
powyższej informacji, producent zobowiryarry jest zwrócić kwotę nadpłaty wTaz z odsetka,rni,'

uslawowymi.

" ' ' r,f"łin§4 
;ęniu korrtó* 

:'
Podział wpłyrvów pomiędzy uprawnionych odb}.wa się po uprzednim potrą
administracyjnych ZPAY, zwiryarrych z inkasem i repartycją, w wysokości 17,5 oń kwot
wpływaj ących od nadawców.

§5
Wpływy od kuzdego nadawcy dzielone są pomiędzy uprawnionych producentów
propoĄonalnie do udzińll fonogramów i wideogramów muzyczl7ych, do klórych prawa im
przysługują, w emisjach danego nadawcy.

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

nieznany, określane są jako ,,black box".

2. Wpłwy z black boxu przechowlrvanę są przez okres 3 lat w postaci odnawialnych
j ednorocznych lokat (bank, obligacj e) zgodnie z decyĄą Zatządl ZP AV .

3. W przypadku uzyskania niezbędnych danych doĘczących producentów fonogramów i
wideogramów muzycznych emisje zakwalifikowane do black box rozliczane są zgodnie z
ogólnymi zasadami, a należna kwota wlpłacana jest uprawnionym producentom wraz z
odsetkami wynikającymi z przyjętej zgodnie z ust. ż ptzez Zarząd ZP AY formy lokaty.

4. Po upĘwie 3 lat od roku, w ktorym wyemitowano dany fonogram lub wideogram
muzyczny, należność z §,fułu jego emisji doliczana jest do pozostĄch należności



producentów proporcjonalnie do ich udńałl w należnościach od danego nadawcy w roku, w
którym wyemitowano dany fonogram lub wideogram muzyczrry.

::

§7
1. Repartycja wpływów odbywa się w cyklu roczrym. Rozliczenie obejmuje okres od sĘcznia
do grudnia danego roku i dokonywane jest do 30 kwietnia roku następnego.

Z.Ptzedupływem tego terminu producent może zwrócić się o zaliczkę w wysokości 80% jego
nalezności za dany kwartał oszacowanej ptzez ZP AY .

§8
Nalężne kwoty wypłacane są producentowi w terminie 14 dni po dokonaniurozliczenia i jego
akceptacj i ptzęz danego producenta.
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Regulamin repartycii wpływów z tvtułu opłat na rzecz producentów fonogramów
wnoszonvch przez producentów i iĘpońerów magnetofonów i innvch podobnvch

unadzeń oraz czvstvch nośników służacych do utrwalania plzy pomocy tvch urzadzeń
fonogramów w zakresie własnego użvtku osobistego.

§1
Regulamin niniejszy ustala zasady podztału pomiędzy uprawnionych wpływów z §.tułu opłat
na tzecz producentów fonogramów wnoszonych ptzęz producentów i importerów
magnetofonów i innych podobnych urządzen oraz czysĘch nośników słuzących do utrwalania
przy pomocy Ęch urządzeń fonogramów w zakręsie własnego uĄrtku osobistego.

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

zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnta} częrwca}a}3 r. (Dz. U. nr
105 poz. 99l) oraz w rczporuądzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
15 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 235 poz. 1599) pomiędzy uprawnionych producentów
fonogramów oraz właściwe otganizacje zbiorowego zaruądzania prawami producentów
fonogramów.

2. Ptzez właściwe organizacje zbiorowego zarządzańa prawami producentów fonogramów
rozumie się organizacje reprezentujące producentów fonogramów, posiadaj ące zezwolenie
Ministra Kultury na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi w zakresie praw do
fOnOgramóW. ",i,",,, ,,::;1,1 ";1

§3
1. PodziŃ wpływów, o których mowa w §1 powyżej, pomiędzy uprawnionych.ódbywa si§'i",

po uprzednim potrąceniu kosńów administracyjnych ZPAY związwrych z inkasem i
repaĘcją, w wysokości 17,5oń kwot podlegających podziałowi na podstawie niniejszego
regulaminu.

2. Wpłyvry, o których mowa w § 1, zostają pomniejszone dodatkowo o 87o, które stanowią
zńezpieczenie ewentualnych roszczeń podmiotów uprawnionych nieznanych w chwili
dokonywania danego rozliczęńa.

3. Kwota, określona w ust.2 powyżej, przechowywana jest na rachunku terminowym
rocznyln i rozliczana jest w miarę identyfikacji uprawnionych, po każdym rocznym
terminie, według zasad określonych w § 4 niniejszego regulaminu.

4. Po trzech kolejnych rocznych okresach rozliczeniowych, pozostała kwota, nie rozliczona
według zasad określonych w ust. 3, podlega, odpowiednio do treści § 4, rozdysponowaniu
podmiotom uprawnionlrm, które zostńy do§chczas ustalone.

§4
1. ?odziń wpływów, o których mowa w §1, pomiędzy uprawnionych dokonyrvany jestz

uwzględnieniem postanowień §3, propoĄonalnie do udzińow producentów
fonograficznych w rynku fonogramów i wideogramów muzycznych określanychzgodnle z
zasadami wskazanymi w Regulaminie ustalania udziałów producentów fonograficznych w
rynku fonogramów i wideogramów muzycznych dla celów repaĘcji wynagrodzeń



inkasowanych przez ozz.) ustalanych na podstawie udokumentowanych pisemnych
oświadczeń uprawnionych producentów fonografi czny ch.

2. Formularz pisemnego oświadczenia uprawnionego producenta fonograficznego stanowi
zńącznik do niniej szego regulaminu.

§5
Podzlń środków określonych w §4 dokonywany jest zgodnie ze wzorem :

np: up * N, gdzie

np - oznacza kwotę należnąposzczególnym uprawnionym producentom fonograficznym

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

,!,j: :,,,l, r,r,:l;:Jla
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Regulamin repartycii ppływów z tvtułu oplat na rzecz producentów wideogramów
muzycznych wnoszonvch przez producentów i importerów magnetowidów i innvch

nodobnvch urzadzeń oraz czystych nośników służacvch do utrwalania przy pomocy tvch
uzadzeń wideogramów muzycznych w zakresie własnego użvtku osobistego.

§1
Regulamin niniejszy ustala zasady podziału pomiędzy uprawnionych wpływów z §rtułu opłat
na rzęaz producentów wideogramów muzycznych wnoszonych przęz producentów i
importerów magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz czystych nośników służących
do utrwalania ptzy pomocy tych urządzeń wideogramów muzycznych w zakresie własnego
użytku osobistego.

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

zasad określonychw rozporządzeniu Ministra Kultury z dniaZ czerwca2003 r. (Dz. U. nr
105 poz. 991) oraz w rczporządzeniu Ministra Kultury tDziedzictwa Narodowego z dnia
15 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 235 poz. 1599) pomiędzy uprawnionych producentów
wideogramów muzycznych oraz właściwe organizaeje zbiorowego zarządzania prawami
producentów wideo gramów mlzy czny ch.

2. Przez właściwę organizacje zbiorowego zarządzaniaprawamiproducentówwideogramów
mlzycznych rozumie się organizacje reprezentujące producentów wideogramów
muzycznych, posiadaj ące zezwolenie Ministra Kultury na zbiorowe zarządzanie prawaĘ.l
pokrewnymi w zakresie praw do wideogramów. )' l":' ' r ''i' ' t

1. Podziń wpływów, o których mowa w §1 powyżej, pomiędzy uprawnionych odbywa się
po uprzednim potrąceniu kosztów administracyjnych ZPAY zwtązarrych z inkasem i
repaftyĄą, w wysokości 17,5Yo kwot podlegających podziałowi na podstawie niniejszego
regulaminu.

Wpływy, o których mowa w § 1, zostĄą pomniejszone dodatkowo o 80ń, które stanowią
zabezpieczenie ewentualnych roszczeft podmiotów uprawnionych nieznanych w chwili
dokonywania danego r ozliczenia.

Kwota, określona w ust.2, przechowlłvana jest na rachuŃu terminowym rocznym i
rozliczanajest w miarę identyfikacji uprawnionych, po każdym rocznym terminie, według
zasadokreślonych w § 4 niniejszego regulaminu.

Po trzech kolejnych rocznych okresach rozliczęniowych, pozostała kwota, nie rcz|iczona
według zasad określonych w ust. 3, podlega, odpowiednio do treści § 4, rozdysponowaniu
pomiędzy podmioty uprawnione, które zostały dotychczas ustalone.

§4
l. PodziŃ wpływów, o których mowa w §1, pomiędzy uprawnionych dokonywany jestz

uwzględnieniem postanowień §3, proporcjonalnie do udztńow producentów
wideogramów muzycznych w rynku wideogramów muzycznych określanych zgodnie z
zasńarnt wskazanlłni w Regulaminie ustalania udzińów producentów wideogramów
muzycznyęh w rynku wideogramów muzyczxrych dla celów repartycji wlmagrodzeń

2.

3.

4.



inkasowanych przez a77., ustalanych na podstawie udokumentowanych pisemnych
oświadczeń uprawnionych producentów wideogram ów muzyczny ch.

2. Formularz pisemnego oświadczenia uprawnionego producenta wideogramów
muzycznych stanowi załączntk do niniejszego regulaminu.

§5
Podział środków określonych w §4 dokonywany jest zgodnie ze wzotem :

np: up * N, gdzie

np - ozracza kwotę taleźmąposzczegóInym uprawnionym producentom wideogramów
muzycznych

up * udział producenta w rynku wideogramów muzycznych, określony zgodnie z odrębnym
regulaminem

N - oznacza kwotę do podziału pomiędzy uprawnionych

! if\,,',],, rlr],ł:i
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UMOWA O POWIERZBNIE PRAW W ZBIOROWE ZARZĄDZANIE.

§1

mający siedzibę w ..............
zw any dal ei Producentem
reprezentowany przez
powierza z dniem podpisania niniejszej umowy Związkowi Producentów Audio Video z
siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 12 m. 2., zwanomu dalej ZPAY,
reprezentowanemu przez Dyrektora Organizacji Zbiorowego ZarządzaniaZPAY Bogusława
Plutę wykonywanie - na zasadzie vłyłączności - zbiorowego zarządzanta prawami do
fonogramów i wideogramów, do których prawa nabył lub nabędzie jako Producent w okresie
obowiązywania powietzenia zbiorowego zarządzania, jak i przed podpisaniem niniejszej
umowy w zakresie:
. zwielokrotnienia określoną techniką
. wprowadzenia do obrotu
o najmu orazużyczenia egzemplarzy
r odtwarzaria
o nadawania
o reemitowania
o publicznego udostępniania fonogramu lub wideogramu w taki sposób, aby kaZdy 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 tych uprawnień Producenta jedynie prawo do wynagrodzenia, po..iylerzenig*..
niniejsze obejmuje odpowiednio to prawo , .- ]]j,l

§2
Powi erzone zbiorowe zar ządzartie obej muj e w szcze gólno ś c i :

1. Umocowanie do negocjowania i zawierunia przez ZPAV we własnym imieniu na tzecz
powieruĄącego prawa umów o korzystanię z ptaw, dochodzenia przysługujących na ich
podstawie roszczeń* w tym dotyczących wynagrodzęnia- w zakresie, w którympozwala
na to prawo miejsca ich dochodzenla.

2. Dochodzenie roszczeń orazrcalizowanie ochrony w rozumieniu art. 105 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., w tym dokonywanie wszelkich
czynności sądowych i pozasądowych mających na celu ochronę i realizaĄę praw
producentów fonogtamów i wideogramów wynikających z przepisów ptawa oTaz
niniejszej umowy.

§3
Powierzone zbiorowe zarządzanie nie jest ograniczone terytorialnie i obejmuje zawiqanie
umów mających na celu powierzenie uzyskanych na jego podstawie praw odpowiedniej
zagranicznej organizacji dla umożliwienia ich dochodzęnia z obszaru objętego dzińaniem tej
organizacji



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

§5
Podział wynagrodzenia będzie odbl,waó się zgodnie z zasadami repartycji przyjętymi przez
ZPAV po uprzednim potrąceniu kosztów własnych ZPAY.

§6
Producent zobowiązany jest postępowaó zgodńe z decyĄami podejmowanymi przez Zarząd i
Walne Zebranie ZPAY w celu realizacji zobowiązańwynikających z niniejszej umowy.

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

fonogramach i wideogramach, do których prawa mu przysługują otaz do regularnego
aktualizowania tych danych. Informacje te będą przekazywane na formularzach
zatwier dzany ch przez ZP AY i zgodnie z procedurami ustalony mi przez ZP AY .

2. Ponadto Producent zobowięuje się do zavńadamiania ZPAY o wszelkich zmianach
swojego adresu oraz numeru rachunku bankowego, na który ma być ptzekazywane
należne mu wynagrodzęnie.

3. ZPAY nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki błędów lub pominięć wynikającyc,h
z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w §7 puilkty I'i'2'. "

§8 ,T..
Powierzenie zbiorowego zarządzania możę być wypowiedzime na piśmie listem poleconym , 

.,

ze skutkięm na koniec roku następującego po tym, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Mimo
wygaśnięcia powierzenia ZPAY będzie mógł dochodzić roszczen na jego podstawie w
odniesięniu do przypadków eksploatacji, które miały miejsce do końca roku, w którym
nastąpiło wypowiedzenie.

§9
ZPAY zobowiqzl$e się zarządzać powierzonymi przez Producenta prawami z zachowantęm
należylej staranno śc i.

§10
Producent ma prawo kontroli działai podejmowanych przez ZPAY w zakresie realizacji
niniejszej umowy, w szczególności do przeglądania dokumentów mających istotnę znaczęnię
dlarozltczęń.

§11
Do powierzenia praw w zbiorowe zarządzanie znajdują zastosowanie w szczególności
przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.

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



§13
Spo_rv. wynikające w toku realizacji niniejszej umowy powinny być rozwiryywane
polubownie: Jeśli osiągnięcie polńownego rczwiązańa okaże się niemożliwe, spory
rozstrzygaćbędzie sąd właściwy fzeczowo dla siedziby ZPAY.

§14
Umowa niniejsza zostńa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dlakażdej ze stron.

PRODUCENT: ZPAY:



nażWa UŻylkownika

siedzibąw
kod miejscowość ]lica. nrdomu telefon do osoby odpowiedzialnej a regulowanie plalności

zarejestrowan1 ,mW organu rejeshowego(KRs, sąd, Urżąd gminy) numer (KRs, RHB, nr zezwolenia)

reprezentowanym pr ,-ez
1, imię i naeisko, stanowi§ko 2. imię i naeisko. sianowisko

zwanym dalej UZYTKOWNlKlEM.

\ĄwĄ,nłłiz tĘ b o,,

UMOWA GENERALNA zdnia DRUK nr 2

siedzibę w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 12 l 2,

reprezentowanym przez Dyrektora Organizacji Zbiorowego
zawańa w warszawie,. pomiędzy związkiem producentów Audio-video, mającym swoją

zaĘestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, nr KRS 00000,13087, zwanym dalej ZPAV,

Zanądzania Boguslawa Plutę, a

§ 1 1. przedmiotem umowy jest określenie wysokości oraz warunków płatności wynagrodzenia z tytułu odtwarzaniaPzez UZYTKOWN|M fonogramów i

wideogramów muzycznyóh, do których zarządzanie zostało powiezone ZPAV jako organizacji zbiorowego zarządzania, zgodnie z obowiązującą ustawą o

prawiJautorskim l praw'actr pokrewńych z 4 lutego '1994 roku (tekst jednolity Dz.U. nr.90 / 2006 r,, poz. 631 z PÓŻn, zm.),

2. ZPAV, na zasadzie ńwnego iraktowania, będzie również inkasował od UZYTKOWN|KA wynagrodzenia z tytulu odtwarzania fonogramÓw i

wideogramów muzycznych, do kiórych prawa nie Żostały mu powiezone i będzie je, według zasad pzyjętych w ZPAV, PzekazYwał Podmiotom, które

nalezycie wykażądo nich swoje prawa.

§ 2 ZPAV oświidcza, że zgodnie'ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami wynikającymi z powierzenia praw do zbiorowego zarządzania oraz

zezwoleniem Ministra rluItury nr DP,WPA,024/482l02lik z dnia 5 marca 2003r., jest organizacją zbiorowego zaządzania prawami pokrewnymi w zakresie

praw do fonogramów iwideogramów,

§ 3 1.Uro*a niniejsza obejmujó odtwazanie legalnie wprowadzonych do obrotu fonogramów i wideogramów muzYcznYch Przez UZYIKOWNIKA, na

warunkach w niej określonych w miejscach i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowY.

2. Odtwarzanie fónogramów iwideogramów muzycznych w innej formie niż określona w ust. 1 wymagazawarcia odrębnej umowY.

§ 4 1. Strony ustalająwynagrodzenie z tytułu odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych w wysokoŚci okreŚIonej w załączniku nr 1 do niniejszej" 
u*o*y,-odrębnió d1a t<aiuego objętego umową |okalu. Stawki określone w załączniku nr 1 nie obejmują należnego podatku od towarÓw i usług VAT.

2. Stańka wynagrodzenia, orr.Śrónj w załącŻniku nr ,1 do niniejszej umowy, podlega waloryzacji w okresach rocznych liczonYch na dzień '1 stYcznia

kazdego roku, pócząwszy od 1 stycznia 201Ż r., stosownie do średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumPcYjnYch Publikowanego

przez GUS.
b. stawka wynagrodzenia z uwzględnieniem rabatu ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że UZYTKOWN|K uiŚci wYnagrodzenie w terminie

określonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W pzypadku wypowiedzenia umowYprzez UZYTKOWN|Mwynagrodzenie wpłacone na rachunek ZPAV nie podlega zwrotowi nawPt, gdY dotYczY

okresu po wypowiedzeniu umowy

2. Umowa moze zostaó wypowiedziana pzezkażdąze stron z zachowaniem

3, Umowa może zostać rozwiąana pzezZpAy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia, w PzYPadku jakiegokolwiek

§ 5 l. Jezeii innl organizacja zbiorŃo zarządzĄąca prawami do fonogramów i/lub wideogramów wykaze, że reprezentuje prawa do danego fonogramu lub

wideogramu w Źakresió objętym umową, ZPAY bądż przekaże należną danemu uprawnionemu pzypadającą częŚĆ wynagrodzenia, na zasadach

równe-go kaktowania z podmioiami pzeziiebie reprezentowanymi, bądź też - jeżeli uprawniony nie wyrazi na takie Pzekazanie_,łgodV : zW9lJę.9.3ęŚÓ

wynagrodzenia UZyTKbWNlKOWl (wówczas jednak bez 1akicnroWlók potrąĆeń, w tym bez potrąceń kosztów inkasą i ąa{yo;1, z watrle1 ię9,n!!
kósztów manipulacyjnych), celem pizekazania należnego wynagrodzenia uprawnionemu. Dokonując zwrotu ZPAV obowiązanY będzie PoinformowdĆ

UZYTKoWNlKA na'biŚmió o uprawnionych podmiotach, których zwrot dotyczy, jak teź wskazać podstawę ustalenia częŚci wynagrodzenia naleŻnego tym

osobom.
2. Zwrotu na rzeczUZyTKOWNlM, o którym mowa w ust. 1, ZPAV dokona w ciąu '14 dni po zaistnieniu sytuacji uzasadniającej taki zwrol.

§6 i. uŻvirow1rrK będzie przekazywał wynagrodzenia w drodze pzelewu bankowego na rachunek ZPAV w Banku HandlowYm w Warszawie SA,

nr7510301508000000050Ó884118, w okresach kwańalnych / miesięcznych-), do 21 dnia pienłszego miesiąca rozliczanego okresu / miesiąca

następującego po zakończeniu okresu*), którego dotyczy rozliczenie.

z. W-pzypaoku niedotrzymania terminu pzewidzianógow ust. 
,l ZPAV uprawniony będzie do naliczenia UZYTKOWNlKOWl odsetek ustawowYch.

3, W pzypadku pzekroózenia terminu piatności o pońad 30 dni ZPAV ma prawo do zlecenia dochodzenia zapłaty wymagalnej wierzYtelnoŚci Podmiotowi

zewnętznemu i do obciążenia UZYTKOWNlM poniesionymi przezZPAY kosztami czynnoŚci windykacyjnych.

§ 7 1. UZiTKOWNlK oświadcza, że będzie wykozystywał wyłącznie fonogramy i wideogramy legalnie wprowadzone do obrotu.
" 

2.,UZYTKOWNlK oświadcza, że nie będzie odtwaizał bez porozumienia ze ZPAV fonogramów iwideogramów przez siebie niezidentyfikowanych.

§ s 1 . ZPAV jest upowazniony do kontroli prawidłowości rozliczeń dokonywanych przez UŻYTKOWNIM w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym w

szczególności do przeglądania stosownych dokumentów, mających znaczenie dla tych rozliczeń.

i. uzvikowrrlrk zob-ówiązany jest do niezwłocznego poińformowania zpAv o wszelkich zmianach dotyczących warunków prowadzonej działalności

mających wpływ na wysoróse wynagrodzenia określońego w § 4 niniejszej umolły, w szczególności o otwarciu nowych lokali bądŻ zmianie ich wielkoŚci.

§ 9 Uńow'a nie narusza praw autoiskióh oraz praw ańystów wykonawców. UZYTKOWN|K oświadcza, że został poinformowany o koniecznoŚci zawarcia

stosownych umów także w zakresie praw twórców i praw ańystów wykonawców,

§ 1 0 1 . Umowa niniejsza zostaje zawańa na czas nieokreślony / czas określony*:

naruszenia pzez Użytkownika jej postanowień.

§,l1 Niniejsza umowa, jak również j'ej zmiany i/lub uzupełnienia, a takze dokumenĘ spoządzone, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej
" 

zawarciem i wykonywaniem (włąózając w to ich kopie i odpisy, a także utnłalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę Pzedsiębiorstwa w

rozumieniu prźepisbw o zwalcziniu' ńieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie osobom trzecim, w czasie

tnruania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub w}gaśnięciu, tajemnicy pzedsiębiorstwa wymaga upzedniej pisemnej zgodY drugieJ stronY, chYba Że

następuje na mocy pzepisów prawa.

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem l

Wszelkie zmńny umowy wymagająformy pisemnej pod rygorem niewazności,

Spory powstałe na tte niniejszej"uro*y ..po.nuw'ane nęOą pzez sąd powszechny właściwy dla siedziby UZYTKOWNlKA.

W sprawach nieuregulowany.ń urno"ą mają zastosowanie pzepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4lutego 1994 r. o Prawie autorskim i Prawach

pokrewnych (tekst jednolity Dz,U. nr 90/2006 r., poz. 631, z późniejszymi zmianami),

i.Jmowe Śooaadzono w dwóch iednobzmiących egzemplazach, po jednym dla kazt

data

§12
§ 13

§14
§15

§16
ZPAV

pieczęć i podpis

UZYTKoWNlK

pieczęć i czytelny podpis/y

-) niepotuebne skreślić

ze stron.



ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy generalnejz dnia

zawańej w pomiędzy Związkiem Producentów Audio.Video, a

nafua Użytkownaka

§ 1 Strony ustalają że właściwym adresem dla doręczeń jest dla ZPAV; ul. Kruczkowskie go 1212,00-380 Warszawa, Iel. 022 625 45 16, e-mail: pp@zpav.pl,

zaś dla UZYTKOWNlKA:

§ 2 Umowa niniejsza obejmuje odtwarzanie legalnie wprowadzonych do obrotu fonogramów i wideogramów muzycznych przez UŻYTKOWNIM, na
warunkach w niej określonych w niżej wymienionych lokalach, za wynagrodzeniem określonym dla każdego lokalu odrębnie:

UZYTKoWNlK

pieczęć i czylelny podpis/y

zPAv

pi9częć i podpis

') njepotrZebne skreślić

DRUK nr 3

kod mlejscowosc ulica. nr domu lelefon

nr I naila lokalu (miei5ca dokonylvania publiclne9o odMoźenia)

Kod uxca, nroomu

pdaj

O dyskoteka O lokal gastronomiczny/pub/bar O klub O sklep O cenkum handlowe O hotel/pensjonaVitp
O zakład usługowy O fitness klub O kurs tańca/aerobic/podobne O teren rekreacyjny Oinne: ...............,.......

rożmiar (o ile ma zastosowanie)

slawka ryczałtowa Wg, tabeli stawek ZPAV, PLN abat, PLN ilawka z uMględnieniem rabatu, PLN za: (podstawa na|icżenia oplaty: impreża, dzień. miesaąc, urządzenie)

Źródło mużyki W momencie Wejścia w życie umowy:

lrlanłnćnlonio*, tąb l nia ćl ar]i'łanlrz nn/[,|n/n\/n ć) It/P?/knmnlltpr ć) nenrenia nd dnetarrlnrr mltzlrki. ć) PĄrłinff\/

nr na&a lohalu (miejsca dokonywania pub'icznego odMoźenia)

kod miejscowość ]lica, nr domu

ldre§ e-mall tel. do lokalu

rodzaj lokalu:

O dyskoteka O lokal gastronomiczny/pub/bar O klub O sklep O centrum handlowe O hotel/pensjonaVitp
O zakład usługowy O fitness klub O kurs tańca/aerobic/podobne O teren rekreacyjny Oinne: .,.........,.,..,......

,ozmiar (o ile ma astosowanie)

stawka ryczałtowa wq. labeli stawek ZPAV. PLN abal. PLN stawka ż uMględnieniem .abatu, PLN (podstawa na|iczenia opłaty| impreza. dzień, miesiąc. ulZądzenie)

żródło muzyka w momencie Wejścia W życie umowy:

Nanłnśnienie*, tak / nin ó ar]huerzaaz Cn/irC/DVD ó MP3/komnlńer O naorania od dnstnwcy mllzvki, ó Radin/TV

nl

kod ulica, nr domu

adres e-mail tel. do lokalu

rodżaj lokalu:

O dyskoteka O lokal gastronomiczny/pub/bar O klub O sklep O centrum handlowe O hotel/pensjonaVitp
O zaklad usługowy O fitness klub O kurs tańca/aerobic/podobne O teren rekreacyjny Oinne: ...,...............

O działalność sezonowa od ,........,,..,.., do ...,..,....,.........,...... każdego roku

rozmiar (o 
'le 

ma za§losowanie)

stawła ryczaltowa W9, labeli stawek ZPAV, PLN rabal. PLN §lawka z uMględnieniem rabatu, PLN za: (podstawa nalicż€nia opłaiy: impreza. dżień, miesiąc, użądżenle)

Żaódlo muzyki W momencie wejścia w życie umowy:

lrląnlnśniąnio*, łnlr / nio ć) arlt.uąrzarz Cn/ilrn/n\/n ć) llPl/knmnrlfpr ł') nanrenia nd rlncłatłlnrr mltzllki, ć) Padin/T\/

§3 Stawki określone w § 2 nie obejmują należnego podatku od towarów i usług VAT.
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UMOWA GENERALNA

zavłartaw Warszawie, dnia . roku,
pomiędzy Zwiękiem Producentów Audio-Video, mającym swoją siedzibę w Warszawie przy
ul. Kruczkowskiego 12l2, zaĘestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowyn,
nr KRS 0000013087, zwartym dalej ZPAV, reprezentowanym przez
Dyrektora Or gańzacji Zbiorowe go Zarządzania ZP AY Bo gusława Plutę
i

mającym siedzibę w.,............ zarejestrowanym w ..............
Zwarlym dalej IJ ŻYTKOWNIKIEM, reprezentowanym ptZęZ

§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie wysokościoraz warunkówpłatności wynagrodzęntaz

§rtułu reemitowania przez UZYTKOWNIKA fonogramów i wideogramów muzycznych,
do których zarządzanie zostało powierzone ZPAY jako organizacji zbiorowego
zarządzania, zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
4 lutego 1994 roku (tekst jednolityDz.U. nr 90 l 2006 r.,poz.63I zpóżn. zm.).

2. ZPAV,nazasadzierównego traklowania,będzie również iŃasował od UZYTKOWNIKA'''
wynagrodzęnia z Ętułu reemitowania fonogramów i wideogramów muzycznych, do

których prawa nie zostĄ mu powierzone i będzie je, według zasad przyjęty§h.w ZĘAV,,,,..
przekazywał podmiotom, które ltaleĘcie wykażądo nich swoje prawa. ,, -

3. W rozumieniu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami art. 6 pkt 5 w związku z art.

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

reemitowaniem fonogramu lub wideogramu jest jego rozpowszechnianie ptzez tnny
podmiot niz pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bęz zmian programu

organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego ptzekarywańa
tego programu do powszechnego odbioru.

§2
ZPAY oświadcza, że zgodnie ze swyni uprawnieniami statutowymi i umocowaniami
wynikającymi z powierzenla praw do zbiorowego zarządzartia oraz zezulolęńęm Ministra
Kultury DP. WPA. 024l482l02/ik, jest orgarńzacją zbiorowego zarządzaria prawami
pokrewnymi w zakresie praw do fonogramów i wideogramów muzycznych.

§3
UZYTKOWNIK oświadcza, że przy zawieraniu umów z producentami fonogramów i
wideogramów muzycznych, doĘczącymi współpracy artys§cznej, promocyjnej i reklamowej,
nie będzie nabywać od nich praw objętych niniejszą umową.

§4
Strony ustalają wlmagrodzenie z lyiLńu reemitowania fonogramów i wideogramów
muzycznych, niezależnie od standardu, systemu, czy formatu, w którym dokonyrvana jest



reemisja, w wysokoŚci ............. .... miesięcznie. Do kwoty wlmagrodzenia należy
doltczyć VAT zgodnie z obowięującymi przepisami.

§5
1. Jezeli inna organizacla zbiorowo zarządzająca prawami do fonogramów i wideogramów
muzycznych wykaże, żę reprezentuje prawa do danego fonogramu lub wideogramu
muzycznego w zakresie objętym umową, ZPAY bądż przekaze należzną danemu
uprawnionemu przypadającą częśc v,rynagrodzenia, na zasadach równego ttaktowania z
podmiotami przez siebie reprezentowanymi, bądź też - jeżeli uprawniony nie v,ryrazi na takie
ptzekazarłie zgody - zv,lrócitę częśó wynagrodzenia, powiększoną o uzyskany procent wzrostu
lokat ZPAY z danego okresu, UZYTKOWNIKOWI (wówczas jednak bez jakichkolwiek
potrąceń, w tym bez potrąceń kosztów inkasa i repaĘcji), celem ptzekazania należnego
wynagrodzenia uprawnionemu. Dokonując zwrotu ZPAY obowiązany będzie poinformować
UZYTKOWNIKA na piśmie o uprawnionych podmiotach, których zwrot dotyczy, jak tez
wskazać podstawę ustalenia części vrrynagrodzenia należnego §rm osobom.

2. ZwrotunatzeczUZYTKOWNIKA, o którym mowa w ust. I,ZPAY dokona w ciągu 14
dni po zaistnieniu sy.tuacji uzasadniającej taki zwrot.

§6
1. UZYTKOWNIK będzie przekazywał wynagrodzeńa w drodze przelewu bankowego na
rachunek ZPAY w Banku Handlowyn w Warszawie S.A. 84103015080000000500884053,
w okresach kwartalnych, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego"doĘcz} -

rozliczenię. O fakcie dokonania takiego przelewu, UZYTKOWNIK będzie k{zdorazowo
informował ZPAV. ZPAY wystawi stosowny dokument księgowy zgodnie z obo,1yiąz,_l41ąqymi,.,.."

przepisami ,. -- _

2. W przypadku niedotrzymańa terminu przewidzianogo w ust. 1 ZPAV uprawniony będzie
do naliczenia UZYTKOWNIKOWI odsetek ustawowych.

3. Wraz z informacją o dokonanym przekazie, UZYTKOWNIK będzie ptzekarywń ZPAV
Wkaz reemitowanych w danym okresie rozliczęniowym programów i kanałów radiowych i
telewizyjnych, obejmujący nazry programów i kanałów otaz nazw i adresy orgańzacji
radiowych i telewizyjnych dokonujących pierwotnych emisji ww. programów i kanałów.

4. UZYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za skutki zawinionych pominięć lub
znięksńńceń danych zawarĘch w przekazanej ZPAV dokumentacji. Odpowiedzialnośó ta
obejmuje obowiązek pokrycia w podwójnej wysokości wynagrodzeń producentów
fonogramów i wideogramów muzycznych,którzy wskutek pominięć lub znieksńałceń danych
nie zostali przez ZPAY uwzględnieni przy razdziale wynagrodzeń z $ńu reemitowania
fono gramów i wideo gramów muzy czny ch

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ustępie 4 jest wyŁączona, jeśli UZYTKOWNIK
sprostuje lub uzupełni na piśmie określone pominięcia lub znieksńałcenia w ciągu 2 miesięcy
od da§ nadania pod warunkiem, iż pominięcia te lub znieksńałcenia nie spowodowały w §m
okresie szkód dla producenta lub ZPAY,

§7



ZPAY jest upoważniony do kontroli prawidłowości rozliezeń dokonl.wanych przez
UZYTKOWNIKA w związku z reaLizaĄą niniejszej umowy, w tym w szczegalności do
przeglądania stosownych dokumentów, mających znaczęnie dla tych rczliczeń.

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

§9
1. Umowa zostaje za-wańafta czas nieokreślony.

2. Umowa możę zośac wypowiedzianaprzezkużdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. W razte skorzystania ztego uprawnieniaprzez którąkolwiek ze stron -

strony zobowiązują się dołozyć wszelkich starń w celu uzgodnienia i podpisana nowej
umowy generalnej przed wygaśnięciem niniejszej umowy.

§10
Niniejsza umową jak również jej zmiarly i/lub uzupełnienia, atakże dokumenty spotządzone,
zebtane, zgromadzone, dostarczone w zlviązku z jej zawarciem i wykonywaniem (włączając
w to ich kopie i odpisy, atakżę utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczańunieuczciwej konkurencji.
Jakiekolwiek ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie osobom ttzecim, w czasie
trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba że następuję na mocy przepisów prawa lub,,,tł,''

zwtązkuztoczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem przed organami
administracji państwowej 

:nq..

§ 11

Niniejsza umowa wchodzi w Ącie z dniem

§12
UZYTKOWNIK nie moze korzystać w inny sposób z fonogramów i wideogramów
mllzycznych, niż określony w umowię, w szczęgólności nie przysługuje mu prawo do
przeniesienia fonogramów i wideogramów muąrcznych w całości lub w części naurządzenia
mechanicme i sporządzarliaznich nośników i obrazu.

§ 13

Wszelkie zmiany umowy .vqrmagąą formy pisemnej pod rygorem niewazności.

§14
Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawane będą przęz sąd miejscowo właściwy
dla siedziby UZYTKOWNIKA.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz.U. ru 90 l 2006 r., poz. 63I zpóźn. zm.).

§16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakaZdej ze
stron.



t]ZYTKOWNIK: ZPAY:
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UMOWA GENERALNA
zawartaw Warszawie, dnia ..... roku,

pomiędzy Związkiem Producentów Audio-Video, mającym swoją siedzibę w Warszawie przy
ul. Kruczkowskiego 12 l2, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
nr KRS 0000013087, zwanym dalej ZPAY, reprezentowanym przez
Dyrektora Or gańzacji Zbiorowe go Zar ządzania ZP AY B o gusława P lutę
i
Nadawcą
mającym siedzibę w ...,..........
zarejestrowanym w ..............
zwanym dalej NADAWCĄ, reprezentowanym przęz

§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie wysokości oraz warunków płatności wynagrodzęnia z

Ętułu nadawania ptzęz NADAWCĘ fonogramów i widęogramów muzycznycĘ do których
zarządzanie zostało powierzonę ZPAY jako organizacji zbiorowego zarządzania, zgodnte z
obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4lutego 1994 roku (tekst
jednolĘ DzU. nr 90 l 2a06 r.,poz.63l zpóźn. zm.).

2. ZPAY, na zasadzie równego traktowania, będzie również inkasował od NADAWCY
wynagrodzęnia z §ńułu nadń fonogramów i wideogramów muzycznych, do któqYch praWa''
nie zostały mu powierzone i będzie je, według zasad przyjęĘch w ZPAV. przekazywał

§2
ZPAY oświadcza, że zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami
wynikającymi z powierzenia praw do zbiorowego zarządzania otaz zęzwolęnięm Ministra
Kultury DP. WPA. 024l482l02lik, jest organizacją zbiorowego zarząózania prawami
pokrewnymi w zakresie praw do fonogramów i wideogramów.

§3
NADAWCA oświadcza, żę przy zawieraniu umów z producentami fonogramów i
wideogramów muzycznych - dotyczących współpracy aĄs§cznej, promocyjnej i
reklamowej,niebędzie nabywać od nich praw objętych niniejszą umową.

§4
Strony ustalają wynagrodzenie za nadawanie fonogramów i wideogramów muzycznych,
ntęzalężńe od standardu, systemv, czry formatu, w którym dokonyrvane jest nadanie, w
wysokości Do kwoty w;łragrodzenia naleĘ doliczyó VAT zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisami.

§5
1. Jężeli inna organtzacja zbiorowo zarządzająca prawami do fonogramów i wideogramów
muzycznych wyk{ze, żę reprezenĘe prawa do danego fonogramu lub wideogramu
muzycznęgo w zakresie objętym umową, ZPAV bądź przekuże należną danemu
uprawnionemu przypadającą część wynagrodzenia, na zasadach równego traktowania z



podmiotami przez siebie reprezentowanymi, bądź też - jeżeli uprawniony ńe vłyrazi na takie
przekazańe zgody - zwróci tę częścvrynagrodzenia, powiększoną o uzyskany procent wzrostu
lokat ZPAV z danego okresu, NADAWCY (wówczas jednak bez jakichkolwiek potrąceń, w
tym bez potrąceń kosztów inkasa i repaĄcji), celem przekazania należnego wynagrodzenia
uprawnionemu. Dokonując zwrotuZPAY obowiązany będzie poinformowaó NADAWCĘ na
piśmie o uprawnionych podmiotach, których zwrot doĘczy, jak też wskazać podstawę
ustalenia części wynagrodzenia należnego tym osobom.

2. Zwrotu rra rzęQz NADAWCY, o którym mowa w ust. 1, ZPAY dokona w ciągu 14 dni po
zaistnieniu rytuacji uzasadniającej taki z:wrot.

§6
W przypadku sprzedaĘ lub przekazania na innej zasadzie innym podmiotom audycji
za-wierĄących nadania fonogramów i wideogramów muzycztlych, NADAWCA poinformuje o
t5.łn fakcie ZPAY, zwyłączeniem sytuacji określonych w § 8 pkt. a i b.

§7
1. NADAWCA będzie przekazywał wynagrodzęnia w drodze przelewu baŃowego na
rachunęk ZPAY w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 84103015080000000500884053,
w okresach kwartalnych, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy
tozliczęnie. O fakcie dokonania takiego przelewu, UZYTKOWNIK będzie każdorazowo
informował ZPAY. ZPAV wystawi stosowny dokument księgowy zgodnie z obowląĄącymi
przepisami ; ," ,,;:],].,:,

2. W przypadku niedotruymania terminu przewidzianego w ust. 1 ZPAY uprawniony będzie
do naliczenia NADAWCY odsetek ustawowych. ' . _

3. NADAWCA będzie ptzekazywŃ ZPAY dokumentację do§czącą dokonanych nadań
fono gramów i wideo gramów muzy czny c,h, ob ej muj ąc ą :

tytuł utworu, imię i nazwisko twórcy oraz wykonawcy, czas trwania nadaria i liczbę
wykonań, wskazanie producenta, a ponadto w miarę możliwości numer katalogowy
producenta, nulner katalogowy fonogramu lub wideogramu nadany przez producenta, jakteZ
oznaczenie programu, da§ 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 ZPAY dokumentacji. Odpowiedzialność ta obejmuje
obowiązek pokrycia w podwójnej wysokości wynagrodzeń producentów fonogramów i
wideogramów muzycznych, którzy wskutek pominięć lub znieksztaŁceń danych nie zostali
przez ZPAY uwzględnieni przy rozdziale wynagrodzeń z tytułu nadawania fonogramów i
wi deo gram ów muzy c zny ch.

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ustępie 4 jest v,ryłączona, jeśli NADAWCA sprostuje
lub uzupełni na piśmie określone pominięcia lub znieksńńcenia w ciągu 2 miesięcy od daty
nadania pod warunkiem, iż pominięcia te lub znieksńńcenia nie spowodowały w tym okresie
szkód dla producenta lub ZPAV

§8



NADAWCA ma prawo korzystać nieodpłatnie z fonogramów i wideogramów muzycznych,
do których prawa reprezentuj e ZPAY w zakresie :

a) nadawania fragmentów do 30 sekund dla celów zapowiedzi lub reklamy audycji, w
której fonogram lub wideogram muzyczny został lub zostanie wykorzystany,

b) utrwalania i nadawania fragmentów fonogramu lub wideogramu muzycznego w
wymiarze do 30 sekund dla celów informacyjnych, kronikarskich, edukacyjno-
oświatowych,przeglądowychlubmonograftcznych,

§9
NADAWCA jest obowiązany respektować dobra osobiste producentów fonogramów i
wideogramów muzycznych, w szczególności odtwarzać fonogramy i wideogramy muzyczne
w ich wersji oryginalnej, podawać przy każdym nadaniu - zav,l,jątkiem sy.tuacji określonej w
§ 8 a i b - informację obejmującą nazvńsko - nazwę artysty wykonawcy oraz,w miarę
możliwośc i, nazwę producenta.

§10
NADAWCA oświadcza, że nie będzie nadawał bezporozumienia ze ZPAY fonogramów i
wideogram ów muzycznych przez siebie niezidentyfikowanych.

§ 11

ZPAV jest upoważniony do kontroli dokumentów niezbędnych do sprawdzenia
prawidłowości przedstawionych przęz NADAWCĘ wykazów i zestawień dokonanyeh nadań ',

fonogramów i wideogramów muzy czny ch.

§12
Umowa nie narusza praw autorskich oraz praw aĄstów wykonawców. ..' .._' ''":-.

§ 13

1 . Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowa możę zostac wypowiedziana przezkużdą zę stron z zachowaniem 3-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. W ruzte skorzystania ztego uprawnieniaprzezktórąkolwiek ze stron -

strony zobowiryują się dołozyó wszelkich starań w celu uzgodnienia i podpisana nowej
umowy generalnej przed wygaśnięciem niniej szej umowy.

§14
Niniejsza umowa, jak również jej zmlany i/lub uzupełnienia, atakże dokumen§ sporządzone,
zebratle, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonywaniem (włączając
w to ich kopie i odpisy, a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Jakiekolwiek ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie osobom trzectm, w czasie
trwania umowy orazpo jej rczwiązaniu lub wygaśnięciu, tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba że następuje na mocy przepisów prawa lub w
związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem przed organami
administracj i państwowej .

§15
Niniejsza umowa wchodzi w Ęcie z dniem



§16
NADAWCA nie moze korzystać w inny sposób z fonogramów i wideogramów muzycznych,
niz okręślony w umowie, w szczególności nie przysługuje mu prawo do przeniesienia
fonogramów i wideogramów muzycznych w całości lub w części naurządzenia mechaniczne i
sporządzania z nich nośników dźwięku, co nię uchybia postarrowieniom art. 22 ustavrry o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

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

§18
Spory powstałe na tle niniejszej rrmowy rozpoznawaftebędąprzez sąd miejscowo właściwy
dla siedziby NADAWCY.

§19
W sprawach nieuregulowanych umową majązastosowanie przepisy kodeksu clrvilnego orazŁl
stawy z dnta4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednoliĘ Dz.U,
nł 90 l 2006 r.,poz.63I zpóźn. zm.).

§20
Umowę sporządzono w dwóchjednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakuZdej ze
stron.

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

pomiędzy Związkiem Producentów Audio-Video, mającym swoją siedzibę w Warszawie przy
ul. Kruczkowskiego 12 l2, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
nr KRS 0000013087, zwartym dalej ZPAY, reprezentowanym przęz
Dyrektora Or gańzacji Zbiorowe go Zaruądzania ZP AY Bo gusława Plutę
i

mającym siedzibę w ,............. zarejestrowanym w ..............
zNvanym dalej NADAWCĄ, reprezentowanym pTzez

§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie wysokości oraz warunków płatności wynagrodzenia z
§rtułu nńalvańaprzez NADAWCĘ fonogramów, do których zaruądzanię zostńo powierzone
ZPAY jako organizacji zbiorowego zaruądzania, zgodnie z obowiązLŁJącą ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z 4 l*ego 1994 roku (tekst jednoli§ Dz-U. nr 90 / 2006 r.,
poz.637 zpóźn. zm.).

2. ZPAV, na zasńzie równego traktowania, będzie również inkasował od NADAWCY
wynagtodzenia z bfułu nadań fonogramów, do których prawa nie zostĄ mu powięrzone'i
będzie je, według zasad przyjęĘch w ZPAY, przekazywał podmiotom, które naleĘcie
wkużądo nich swoje prawa. .., ...

§2
ZPAV oświadcza, że zgodńe ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami
wynikającymi z powierzenia ptaw do zbiorowego zarządzaria oraz zęzwoleniem Ministra
Kultury DP. WPA. 024l482l02l1k, jest organtzacją zbiorowego zarządzania prawami
pokrewnymi w zakresie praw do fonogramów i wideogramów.

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

doĘczącymi współpracy arĘsĘcznej, promocyjnej i reklamowej, nie będzie nabyrvać od nich
praw objętych niniejszą umową.

§4
Strony ustalają wynagrodzenię za nadawanie fonogramów, ntezależnie od standardu, systemu,
czy formatu, w którym dokonywane jest nadanie, w wysokości Do kwoty
wy nagr o dzenia na7eży do|iczy ć VAT z go dni e z obo wi ązuj ący mi przepi s ami.

§5
I. Jeżeli inna organizacja zbiorowo zarządzająca prawami do fonogramów wykaże, że
reprezentuje prawa do danego fonogramu w zakresie objęĘm umową, ZPAV bądź przektze
należną danemu uprawnionemu przypadającą częśó wynagrodzenia, na zasadach równego
traktowania z podmiotami przez siebie reprezentowanyrnt, bądź też - jeżeli uprawniony nie



lw1vrazi na takie przekazanie zgady - zwrocitę częśc wynagrodzenia, powiększoną o uzyskany
procent wzrostu lokat ZPAY z danego okresu, NADAWCY (wówczas jednak bez
jakichkolwiek potrąceń, w tym bez potrąceń kosźów iŃasa i repartycji), celem przekazania
naleźnego wynagrodzenia uprawnionemu. Dokonując zwrotu ZPAY obowiązany będzie
poinformować NADAWCĘ na piśmie o uprawnionych podmiotach, których zwrot doĘczy,
jakteZwskazaó podstawę ustalenia części wynagrodzęnianależnego tyn osobom.

2. ZvłrotunarzeczNADAWCY, o którym mowa w ust. I, ZPAV dokona w ciągu 14 dni po
zaistnieniu sl,tuacji uzasadtiającej taki zwrot.

§6
W przlpadku sprzeduży lub przekazania na innej zasadzie innym podmiotom audycji
zawierających nadania fonogramów, NADAWCA poinformuje o Ęm fakcie ZPAY, z
v,l,łączeniem sl,tuacjiokreślonych w § 8 pkt. aib.

§7
1. NADAWCA będzie przekarywał 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 dotyczy
rozliczenię. O fakcie dokonania takiego przelewu, NADAWCA będzie ka:żdoruzawa
informował ZPAV.

2. W przypadku niedo trrymaniaterminu ptzevńdzianego w ust. 1 ZPAV uprawniołl} będzie, .,

do naliczenia NADAWCY odsetek ustawowych.

3. Wraz z informacją o dokonanym przekazie, NADAWCA będzie przekazywń ZPAV-:'
dokumentacj ę doĘczącą dokonanych nadń fonogramów, obejmującą:
tytuł utworu, imię i nazwisko twórcy oraz wykonawcy, czas trwania nadania i liczbę
wykonań, wskazanie producenta, a ponadto w miarę możliwości numer katalogowy
producenta, numer katalogowy fonogramu nadany przęz producenta, jak teZ oznaczenie
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 zawartych w przekazanej ZPAY dokumentacji. Odpowiedzialnośó ta obejmuje
obowiązek pokrycia w podwójnej wysokości wynagrodzeń producentów fonogramów, którzy
wskutek pominięć lub znieksńńceń danych nie zostali przez ZPAY uwzględnieni przy
rozdziale wynagrodz eh z tfińu nadania fonogramów.

5. Odpowiedzialność, o któĘ mowa w ustępie 4 powyżejjest wyłączona, jeśli NADAWCA
sprostuje lub uzupełni na piśmie określone pominięcia lub zniekształcenia w ciągu 2 miesięcy
od da§ nadatłapod warunkiem,iż pominięcia te lub znieksztńcenia nie spowodowały w tym
okresie szkód dla producenta lub ZPAV

NADAWCA
§8

ma prawo korzystac nieodpłatnie z fonogramów, do których prawa
reprezentuj ę ZPAY w zakresie :

a) nadawania fragmentów do 30 sękund dla celów zapowiedzi lub reklamy audycji,
w której fonogram zostń lub zostanie wykorzystany,



b) utrwalania i nadawania fragmentów fonogramu w wymiarze do 30
sekund dla celów informacyj nych, kronikarskich, edukacyj no-oświatowych,
pr ze glądowych lub mono g ruftczny ch,

§9
1. NADAWCA jest obowiązany respektować dobra osobiste producentów fonogramów, w
szczególności odtwarzać fonogramy w ich wersji oryginalnej, podawać przy kńdym nadaniu
- zav,ryjątkiem sy.tuacji określonej w § 8 a i b - informację obejmującą nazwisko - nazwę
artysty wykonawc y or az,w miarę możliwo śc i, nazw ę producenta.

2. O kużdym wykorzystaniu fonogramu dla realizowanej przęz siebie reklamy NADAWCA
po informuj e ZP AY pr zy najbliższy m r ozliczęniu.

3. Postanowienie ust. 2 powyżej odnosi się również do wszelkich form muzycznej
iden§fikacji audycji iprzekazów o charakterze cyklicznym lub stałym.

§10
NADAWCA oświadcza, że nie będzie nadawał bez porozumienia ze ZPAY fonogramów
przez siebie niezidentyfi kowanych.

§ 11

ZPAV jest upowazniony do kontroli dokumentów niezbędnych do sprawdzenia.
prawidłowości przedstawionych przez NADAWCĘ wykazów i zestawień dokonanych nadń
fonogramów.

§ 12 
,,' '"-:,:

Umowa nie narusza praw autorskich oraz praw artystów wykonawców.

§ 13

1. Umowa zostaje złwartanaczas nieokreślony.

2. Umowa może zostać wypowiedztanaptzezkażdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. W razie skotzystania ztego uprawnieniaprzez którąkolwiek ze stron -

strony zobowiązląą się dołoĘc wszelkich starań w celu uzgodnienia i podpisana nowej
umowy generalnej przed wygaśnięciem niniejszej umowy.

§14
Niniejsza umowa, jak również jej zmialy i/lub uzupełnienia, atakże dokumenty sporządzone,
zebrane, zgromńzone, dostarczone w związkuz jej zawarciem i wykonlłvaniem (włączając
w to ich kopie i odpisy, atakże utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczańunieuczciwej konkurencji.
Jakiekolwięk uiawnieńe, ptzekazanie, wykorzystanie, zbycie osobom trzecim, w czasie
trwania umowy orazpo jĄ rozńązaniu lub wygaśnięciu, tajemnicy przedsiębiorstwa w}..rnaga

uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba że następuje na mocy przepisów prawa lub w
związkuztoczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem przed organami
admini stracj i pństwowej .

§15



Niniejsza umowa wchodzi w Ęcie z dniem

§16
NADAWCA nie możekorzystać z fonogramów w inny sposób,niż określony w umowie, w
szczegóIności nie przysługuje mu prawo do przeniesienia fonogramów w całości lub w części
na urządzenia mechaniczne i sporządzania z nich nośników dzwięku, co nie uchybia
postanowieniom art. ż2ustavły o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

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

§18
Spory powstałe na tle niniejszej umo\ły rozpoznawane będą przez sąd miejscowo właściwy
dla siedziby NADAWCY.

§19
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego orazu
stawy z dnia4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.
rlr 90 l 2a06 t.,poz.631 zpóźn. zm.).

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

stron.

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

pomiędzy Związkiem Producentów Audio-Video, mającym swoją siedzibę w Warszawie przy
ul. Kruczkowskiego 12 l 2, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
nr KRS 0000013087,zwanym dalej ZPAV, reprezentowanym przez
Dyrektora Or gańzacji Zbiorowe go Zar ządzaria ZP AY B o gusława Plutę
i

mającym siedzibę w.,............ zarejestrowanym w
zw any m dalej U ŻV rKO WNIKIEM, reprezentowanym pr zez

§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie wysokości oruz warunków płatności vłynagrodzenia z
§tułu nadawania przęz UZYTKOWNIKA fonogramów, do których zaruądzanie zostało
powierzone ZPAY jako organizacji zbiorowego zaruądzańa, zgodńe z obowiązującą ustawą
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz.IJ. nr 90 l
2006 r., poz. 63I z późn. zm.), poprzez 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 uniemożliwiąącyj"gg
powtórne odtworzenię bęz ponownego pobrania, oraz bez umożliwienia 'odbiorćY "
dokonywania wyboru udostępnianych utworów (webcasting).

2. ZPAY , na zasadzię równego traktowani a, będzierównież inkasował od UZYri 
-- 

IKł.':',.,
wynagrodzenia z §Ąufu okreŚlonych w ust. 1 powyżej nadań fonogramów, do których prawa
nie zostĄ mu powierzone i będzie je, według zasad przyjętych w ZPAY, przekarywń
podmiotom, które naleĘcie vvykaZądo nich swoje prawa.

§2
ZPAY ośwtadcza, że zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami
wynikającymi z powierzenia praw do zbiorowego zarządzania oraz zezwoleniem Ministra
Kultury DP, V/PA. 024l482l02lik, jest organlzacją zbiorowego zarządzanta prawami
pokrewnymi w zakresie praw do fonogramów i wideogramów.

§3
UZYTKOWNIK oświadczao że przy zawteraniu umów z producentami fonogramów -
doĘczącymi współpracy arĘsĘcznej, promocyjnej i reklamowej, nie będzie nabyrvać od nich
praw objętych niniejszą umową.

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

mleslęczrue.
przepisami.

potencjalnych jednoczesnych uĄńkowników w wysokości . złotych
Do kwoty wyragrodzenia naleĘ óoliczyó VAT zgodnie z obowiązującymi



§5
I. Iężeli inna organizacja zbiorowo zarządzająca prawami do fonogramów wykaże, że
reprezenĘe prawa do danego fonogramu w zakresie objętym umową, ZPAV bądż przekaże
należną danemu uprawnionemu przypadającą część wynagrodzenia, na zasadach równego
traktowania z podmiotami przez siebie reprezentowanymi, bątż teZ - jeże|i uprawniony nie
vryrazi na takie przekazarie zgody - zv,lróci tę część wynagrodzenia, powiększoną o uzyskany
procent wzrostu lokat ZPAY z danego okresu, UZYTKOWNIKOWI (wówczas jednak bez
jakichkolwiek potrąceń, w tym bez potrąceń kosztów inkasa i reparrycji), celem przekazanta
należnego wynagrodzenia uprawnionemu. Dokonując zwrotu ZPAY obowiązany będzie
poinformować UŻYTKOWNIKA na piśmie o uprawnionych podmiotach, których zwrot
doĘ czy, j ak tez w skazać p o dstawę ustalenia czę ści wynagro dz enia należne go §m o sobom.

2. Zvłrotu na rzecz UZYTKOWNIKA, o którym mowa w ust. I, ZPAY dokona w ciągu 14

dni po zaistnieniu sytuacji uzasadniĄącej taki zwrot.

§6
1. UZYTKOWNIK będzie przekarywał 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
rozliczetie. O fakcie dokonania takiego przelewu, UZYTKOWNIK będzie kłżdorazowo
informował ZPAY. ZPAV wystawi stosowny dokument księgowy zgodnte z obowiryującymi
przepisami 

. ,, ,', '. 
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2. W ptzypadku niedottzymania terminu przewidziwtego w ust. 1 ZPAY uprawniony będzie
do na|iczeniaIJŻYTKOWNIKOWI odsetek ustawowych. 

]1:c.! ]

3. W terminie 30 dni po zakończeńu danego okresu rozliczeniowegoIJŻYTKOWNIK będzie
przekaz;ywń ZPAY dokumentację dotyczącą dokonanych w danym okresie rozliczeniowym
nadań fono gramów obej muj ącą:
- tytuł utworu,
- imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy,
- czas trwania nadaniailiczbę wykonań,
- wskazanie producenta (firma fonograficzna).

Odpowiedni format vłykazów rapońujących będzie uzgodniony między stronami.

4. UZYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za skutki zawinionych pominięć 1ub

znieksztilceń danych zawaĘch w przekazanej ZPAV dokumentacji. Odpowiedzialność ta
obejmuje obowiązek pokrycia w podwójnej wysokości wynagrodzeń producentów
fonogramów, którzy wskutek pominięć lub znieksztńc,eń danych nie zostali przęz ZPAV
uwzględnie ni przy rczdziale w;łragrodz ei z $lilu nadania fonogramów.

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ustępie 4 powyżej jest wyŁączona, jeśli
UZYTKOWNIK sprostuje lub uzupełni na piśmie określone pominięcia lub znieksźałcenia w
ciągu 2 miesięcy od daĘ nadania pod warunkiem, iż pominięcia te lub zniększtńcenia nie
spowodowały w tym okresie szkód dla producenta lub ZPAY

§7
UZYTKOWNIK jest obowiąany respektować dobra osobiste producentów fonogtamów, w
szczegolności odtwarzać fonogramy w ich wersji oryginalnej, podawaó przy kużdym nadaniu



informację obejmującą nazwisko - nazwę artysty wykonawcy oraz,w miarę możliwości,
nazwę producenta.

§8
UZYTKOWNIK oświadcza, że nie będzie nadaulńbezporozumienia zę ZPAY fonogramów
przęz siebie niezidentyfi kowanych.

§9
ZPAY jest upoważniony do kontroli dokumentów niezbędnych do sprawdzenia
prawidłowości przedstawionych przęz NADAWCĘ wykazów i zestawień dokonanych nadń
fonogramów.

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

§ li
1. Umowa zostĄe zawarta na okres jednego roku od dnia . do dnia

2. Umowa może zostac wypowiedztana przez każdąze stron z zachowartiem 3-miesięcznego
okresu wlpowiedzenia. w razie skorzystania z tego uprawnienia przęz którąkolwiek ze
stron - strony zobowiązują się dołozyć wszelkich starń w celu uzgodnienia i podpisana

nowej rrmowy generalnej ptzed wygaśnięciem niniejszej umowy.

3. W przypadku zaprzestarla przez UZYTKOWNIKA działa\ności objętej Żakresem
niniejszej umowy, umowa ulega rozwiązaniu z chwilą poinformowania o tym fakcie
ZPAV.

§ 12 
'', ",' ":-,

Niniejsza umowa, jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, atakże dokumenty sporządzone,
zebrane, zgromadzone, dostarczonę w związku z jej zawarciem i wykonywaniem (włączĄąc
w to ich kopie i odpisy, a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczariu nieuczciwej konkurencji.
Jakiekolwiek uiawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie osobom trzecim, w czasię
trwania umowy orazpo jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, tajemnicy przedsiębiorstwa wyrnaga

uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba że następuje na mocy przepisów prawa lub w
zvłiązku z toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem przed organami
administracji państwowej .

§ 13

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dnięm

§14
UZYTKOWNIK nie możę korzystać z fonogramów w inny sposób, niż określony w umowie,
w szczególności nie przysługuje mu prawo do przeniesienia fonogramów w całości lub w
części na urządzenia mechani cznę i sporządzańa z ntch nośników dźwięku,

§15
Wszelkie zmiany umowy wymagają fo.my pisemnej pod rygorem nieważności.

§16



Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawane będą przęz sąd miejscowo właściwy
dla siedziby UZYTKOWNIKA.

,.,, §17
W sprawaeh nieuregulowanych umową majązastosowanie przepisy kodeksu cywilnego orazu
stawy z dńa 4 lutego |994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolĘ Dz.U.
nr 90 l 2006 r.,poz. 631 zpóźn. r,n.).

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakużdej ze
stron.

UZYTKOWNIK: ZPAY.'
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UMOWA GENERALNA
zawartaw Warszawie, dnia . roku,

pomiędzy ZwiązkiemProducentów Audio-Video, mającym swoją siedzibę w Warszawi e pr7ry
ul. Kruczkowskiego 12 l 2, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
nr KRS 000001308'I, zwanym dalej ZPAY, reprezentowanym ptzez
Dyrektora Or gańzacji Zbi orowe go Zar ządzańa ZP AY B o gusława Plutę
i

mającym siedzibę w......,.,.,.,. zaĘestrowanym w
zwanym dalej U ŻYTKOWNIKIEM, reprezentowanym ptzez

§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie wysokości oraz warunków płatności wynagrodzęrria z
§,tułu nadawania przęz UZYTKOWNIKA fonogramów i wideogramów muzycznych, do
których zarządzanie zostało powierzone ZPAY jako organizacji zbiorowego zatządzania,
zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4lutego 1994
roku (tekst jednolity Dz.U. nr 90 l 20a6 r., poz. 631' zpóźn. zm.), poprzęz ich udostępnienie
w celu pobrania za pośrednictwem sieci Internet w sposób umożliwiający odtworzenie
fonogramu i/lub wideogramu muzycznego bęz konieczności uprzedniego skopiowania go y
całości do pamięci komputera odbiorcy i w sposób uniemożliwiający jego powtóme -

odtworzenie bez ponownego pobrania, orazbez umożliwienia odbiorcy dokonyrvania wyboru
udostępnianych utworów (webcasting).

2. ZPAY, na zasadzierównego traktowani a,będzierównież inkasował od UZYTKOWNIKA
wynagrodzenia z ty,tułu określonych w ust. 1 powyżej nadń fonogramów i wideogramów
muzyczr.ycĘ do których prawa nie zostaĘ mu powierzonę i będzie je, według zasad
przyjęĘchw ZP.ĄY,przekazywał podmiotom, które naleĘcierykdżądo nich swoje prawa.

§2
ZPAY oświadcza, że zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami
wynikającymi z powierzenia praw do zbiorowego zarządzania oraz zezwolęnięm Ministra
Kultury DP. WPA. 0ż4l482l02lik, jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami
pokrewnyni w zakresie praw do fonogramów i wideogramów.

§3
UZYTKOWNIK oświadcza, że przy zalłieraniu umów z producentami fonogramów i
wideogramów muzycznych - do$czącymi współpracy artys§cznej, promocyjnej i
reklamowej, nie będzie nabywać od nich praw objętych niniejsząvmową.

§4
Strony ustalają wynagrodzenie za nadawanie fonogramów i/lub wideogramów muzycznych
określone w § 1 ust. 1 do ...... potencjalnych jednoczesnych uĄtkowników w
wysokości Do kwoĘ wynagrodzenia naleĘ doliczyć VAT zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisami,



§5
1. Jezeli inna organizacja zbiorowo zarządzająca prawami do fonogramów i wideogramów
mlJzycznychw>kuże, żercptezentuje prawa do danego fonogramu lub wideogramu w zakresie
obję§m trmową, ZPAY bądź przekaże należną danemu uprawnionemu przypńającą część
wynagrodzenia, na zasadach równego traktowania z podmiotami przęz siebie
reprezentowanymi, bądź też - jeżeli uprawniony nie Wrazi na takie przekazanie zgoóy -

zwtoci tę część wynagrodzenia, powiększoną o uzyskany procent wzrostu lokat ZPAY z
danego okresu, UZYTKOWNIKOWI (wówczas jednak bez jakichkolwiek potrąceń, w tym
bez patrąceń kosztów inkasa i reparĘcji), celem przekazania należnego w)magrodzenta
uprawnionemu. Dokonując zwrotu ZPAY obowipany będzie poinformować
UZYTKOWNIKA na piśmie o uprawnionych podmiotach, których zwtot doĘczy, jak teZ

wskazac podstawę ustalenia części wynagrodzenia należnego tym osobom.

ż. Zwrotl La rzecz UZYTKOWNIKA, o którym mowa w ust. 1, ZPAV dokona w ciągu 14

dni po zaistnieniu sytuacji uzasadniającej taki zwrot.

§6
1. UZYTKOWNIK będzie przekazywał wynagrodzenie 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 doĘczy
rczIiczenie. O fakcie dokonania takiego przelewu, UZYTKOWNIK będzie każdonzowo
informował ZPAY. ZPAY wystawi stosowny dokument księgowy zgodnie z obowiąnfiącymi
przepisami. ,,., ,;.],i.,,

2. W przypadku niedotrzymania terminu przewidzianego w ust. I ZPAV uprawniony będzie
do naliczeniaTJżYTKOWNIKOWI odsetek ustawowych. '.. 'i',

3. W terminie 30 dni po zakończeniu danego okresu rczliczeniowego UZYTKOWNIK będzie
przekazywń ZPAY dokumentację dotyczącą dokonanych w danyn okresie rozliczeniowym
nadań fono gramów i/lub wideogramów obej muj ącą:
- t}fuł utworu,
- imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy,
- azas trwania nadania i liczbę nadań,
- wskazanie producenta (firma fonograficzna).

Odpowiedni format wykazów raporlujących będzie uzgodniony między stronami.

4. UZYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za skutki zawinionych pominięć lub
znieksńŃceń danych zawarĘch w przekazanej ZPAY dokumentacji. Odpowiedzia|ność ta
obejmuje obowiązek pokrycia w podwójnej wysokości wynagrodzeń producentów
fonogramów i wideogramów muzycznych, którzy wskutek pominięó lub znieksźałceń danych
nie zostali przez ZPAV uwzględnieni przry rczdziale wynagrodzeń z tyińu nadania
fono gramów i/lub wideogram ów muzy cznych.

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ustępie 4 powyżej jest v,yłączona. jeśli
UZYTKOWNIK sprostuje lub uzupełni na piśmie określone pominięcia lub zniekształcenia w
ciągu 2 miesięcy od daty nadania pod warunkiem, iż pominięcia te lub zniększtńcenia nie
spowodowały w tym okresie szkód dla producenta lub ZPAY



. §7
UZYTKOWNIK jest obowiązany respektować dobra osobiste producentów fonogramów i
wideogramaw muzycznych, w szczegolności odtwarzać fonogramy i wideogramy muzyczne
w ich wersji oryginalnej, podawać przy kużdym nadaniu informację obejmującą nazwisko -

nazwę aĄsty wykonawcy oraz,w miarę możliwośct,nazwę producenta.

§8
UZYTKOWNIK oświadcza, że nie będzie nadawał bez porozumienia ze ZPAY fonogramów
i/lub wideogramów mulzycznych przez siebie nieziden§fikowanych.

§9
ZPAY jest upoważniony do kontroli dokumentów niezbędnych do sprawdzenia
prawidłowości przedstawionych przez NADAWCĘ wykazów i zestawień dokonanych nadań
fonogramów i/lub wideogram ow muzy czny ch.

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

§ 11

1. Umowa zostaje zawarta na okres . .... / czas nieokreślony.

2. Umowa moze zastać wypowiedziana przezkńdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. W tazię skotzystania ztego uprawnieniaprzez którąkolwiek ze stron -

strony zobowiązĄą się dołoĘć wszelkich starań w celu uzgodnienia i podpisana nowej ,

umowy generalnej przed wygaśnięciem niniejszej umowy.

,., .,.. , ,, :9+i"
§12

Niniejsza umowa, jak również jĄ zmiany i/lub uzupełnienia, atakżę dokumenĘ sporządzone,
zebrane, zgromadzone, dostarczone w zvłiązku z jej zawnciem i wykonywaniem (włączając
w to ich kopie i odpisy, a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Jakiekolwiek ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie osobom trzecim, w czasie
trwania umowy oraz po je1 rozwtązaniu lub wygaśnięciu, tajemnicy przedsiębiorstwa w)rmaga
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba że następuje na mocy przepisów prawa lub w
związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem przed organami
admini stracj i państwowej .

§13
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem

§14
UZYTKOWNIK nie może korzystać z fonogramów i wideogramów muzycznych w inny
sposób, niZ określony w rrmowie,w szczególności nie przysługuje mu prawo do przeniesienia
fonogramów l/lub wideogramów muzycznych w całości lub w części na utządzenia
mechaniczne i sporzą dzańa z nich nośników dzwięku.

§ 15

Wszelkie zmiany umowy wylrnagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16



Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpozuawane będą przez sąd miejscowo właściwy
dla siedziby UZYTKOWNIKA.

.{ ,, ,,: § 17

W sprawach nieuregulowanych łrmową majązastosowanie przepisy kodeksu cywilnego ofazLL
stawy z dńa4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.
nr 90 l ż006 t.,poz. 63l zpóźn. zm.).

§l8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakażdĄ ze
stron.

tIZYTKOWNIK: ZPAY:

l:..
i, ,..
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ą ,ą.,€W Firma uprawniona do badania sprawozdań finansowych i wpisana na listę podmiotórv uprawnionych
. .,ł J § do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod Nr 1162

Przedmiotem działalności spółki jest:
l. badanie i przegląd sprawozdń finansowych;
2. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
. ocena systemu księgowo - finansowego,
r przygotowylvanie zakładouych planów kont,
. przygotowywanie sprawozd ń z przepĘwów środków pieniężnych,
. prrygotowywanie skonsolidowanych sprawozdń finansorłych,
. przekształcanie sprawozdań finansowych z prawa polskiego na MSR - y.

3. doradawo podatkowe i finansowę;
4. audyt (sprawdzanie) środków unijnych
5. eksperryzy ękonomiczno - finansowe;
t wycena aktywów i pasywów oraz wartości przedsiębiorstwą
. sprawdzanie prawidłowości sporządzenia inwentaryzacji i jej rozliczenie,
r ocena stanu i prawidłowości ksiąg rachunkowych,
. wycęnaprzedsiębiorstw,
t ocena systemu kontroli wewnętrznej,
r opracowywanie biznes planów,
6. doradźwo w zakresie organizacji i informa§zacji rachunkowości;
. ocena systemów finansowo księgowych.
7. prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego;
8. działalność szkoleniowa i wydawnicza w zakresie rachunkowości.

Biuro
ul. Puławska 476
02-884 Warszawa

Telefony
+48 ż2 1 100012
fax +48 22 1114999
e-mai 1: b fa@bth-audyt.lvaw.p l

OPINIA I RAPORT

niezale żnego biegłego rewidenta

z badania sprawozdania finansowego

Związku Producentów Audio Video

za okres od 1 sĘcznia 2011 r. do 31 grudnia 201,1 r.

Warszawa12012



Firma uPrawniona do badania sqralvozdlń finansowych i wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych przez krajową Radę Biegłych Rewidentów pod Ńi r roz

OPinia niezależnego biegłego rewiden ta z badania sprawozdania
finansowego

Niniejsza oPinia adresowana jest do Walnego Zgromadzenia CzłoŃów Stowarzyszenia
Zwięku Producentów Audio-Video w Warszawie.

PrzeProwadzono badanie ksiąg rachunkowych oTaz sporządzonych na ich podstawie
sPrawozdań finansowYch Związku Producentów Audio-Video w Warszawie zsiedzibąprzy
ul. Kruczkowskiego I2l2, stanowiących zŃącznikdo niniejszej opinii, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 20Il t,, który po stronie aktywów i pasywów

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011

netto 738 903,47 zł;

4. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sPorządzeńe zgodnego z obowiąującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

sPrawozdania z działalnoŚci odpowiedzialny jest Zarząd, jednostki. Zarząd jednostki jest

zobońązanY do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z dzińalności
spełniaĘ wymagania przedstawione w ustawie z dńa29 vnześńa 1994 roku o rachunkowości

(Dz. U. z2009 r.nr l52,poz.1223 zpóźńejsrymizmianami).

Moim zadaniem bYło zbńańe i wyrżenie opinii o zgodności z vłymagającymi zastosowania

zasadami (Polityką) rachuŃowości tego sprawozdania finansowego oTaz czy rzetelńe i jasno

Przedstawia ono, We wszystkich istohych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak tez

WYnik finansowY jednostki oraz prawidłowości ksiąg rachuŃowych stanowiących podstawę jego

sporządzenia.

Badanie sPrawozdania finansowego przeprowadzono stosownie do postanońęń rozdziału VII
ustawY o rachunkowoŚci, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych ptzez Krajową
Radę BiegĘch Rewidentów w polsce oraz pozostałych aktów wykonawczych.

BFAAUDYTSP.zo.o.adresdokorespondencji:02-884lVarszawaul.Puławska476,polska;tel.:(+4822)ll000l2;8550379 f*,(+4822)2432552_
e-mail: bfa@bfa-audyt.waw.pl www.bfa-audyt.waw.pl NIP: 526_00-33_714 REcoN: 002050746

Sąd RejonowY dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy ń-ą;o*.go Rejestru sąoo*eeoKRS 0000185499
Kapitał zakładowy _ 50.000,00 zł
Janina Broniecką - Prezes Zuządu

r. wykazujący zysk
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oPinia niezaleŻnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Związkuproducentów
Audio-Video za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Badanie sPrawozdania finansowego zaplanowano i przeprowadzono w taki sposób, aby
uzYskaĆ racjonalną PewnoŚĆ, pozwalającą na wyrńerue opinii o sprawo zdaniu.
W szczególnoŚci badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez
jednostkę zasad (Polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie
w PrzewaŻającej mierue w sPosób wyT ywkowy - dowodów i zapisów księgow ych, z których
wYnikają llczbY i informacj e zawartę w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę
sprawozdania finansowego.

IJwazam, ze badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia miarodajnej opinii.

Moim zdaniem, zbadanę załączone sprawozdanie {inansowe, obejmujące dane liczbowe
i objaśnienia słowne:

a) Przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
badanej jednostki na dzień 31 grudnia 20II r,, jak teżjej wyniku finansowego, za okres od
1 stycznia 20IL r. do 31 grudnia 2OII r.,

zostało sPorządzone, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasad,arni' (polityką)
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkq,yyoh ,1.:

jest zgodne z wPłYwającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Stowarzyszenia.

Janina Broniecka
Prezes Zarządu - Biegły Rewident
Wpisana na listę BiegĘch Rewidentów
pod numerem 4904

BFA AUDYT Sp. z o.o.
Warslawa, ul. Puławska 476
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 1 162

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2012 r.

b)

c)

i1



ZW|ĄZEKPRODUCENTOWAUDIO_VIDEO
. 00_380 WARSZAWA uI.KRUCZKOWSKIEGO l2l2
, NIP:527-00-11-921 Bilans

ROK: 2011

AKT}^lilA

Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2011-t2-3l

Na koniec ub. roku
20I0-12-3l
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A Aktywa trwałe 188.365.52 247.948,s0
I wańości niematerialne i prawne l30.839.87 170.27a-93

Koszty zakończonych prac rozwojowvch 0.00
wartość firmv 0.00

3 Inne wańości niematerialne i orawne 130.839.87 l7o.ż7E,93
4 zaliczkl na wańości niematerialne i orawne 0.00 0_00

il Rzeczowe aktywa trwale 57.525,65 77.669.57
srodki trwale s5.262.83 77.669.57
a) grunty (w tym prawo uż},tkowania wieczystego gruntu) 0.00 0,00
b) budvnki_ lokale i obiekw inxnierii ladowei i wodnei 0 ()o 0.00

) urządzenń techniczne I maszyny 41.496.95 64.950.97
d) środki transportu 0.00 0,00
e) inne środki trwałe l 3.765,88 l2,7l8.60, srodki trrvale w budowie 2.262,82 0.00

3 zaliczki na środki trwale w budowie 0,00 0.00
ilI Należności długoterminowe 0,00 0.00

Od jednostek powiązanvch 0.00 0.00
2 Od pozostalych jednostek 0.00 0.00

ry Inwestycie długoterminowe 0.00 0,00
Nieruchomości 0.00
wańości niematerinlne i Drawne 0,00

3 Dluqoterminowe aktywa fi nansowe 0.00 0.00
a) w leonosu(acn Doważanvch 0.00 0,00

-0) udziały lub aktie 0,00 0,00
-2) inne DaDieru wartościowe 0,00 0.00
-B) udzielone Doż|czki 0,00 0,00
-ft) inne dłilEoterminowe aklywa finansow e 0,00 0.00

b) w pozostałych Jednostkach 0.00 0,00
-(1 ) udziałv lub akcie ,,.fi nn 000
-Q) lnne DaDleru wartościow e 0,00 0.00
-0) udzielone pożvczki 0,00 0.00
-(4 ) inne dłusoterminolu e aktwa linansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestv€i€ dlusoterminowe ,"lr]tll} ],:$..n..-] 0.00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0,00

Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0.00
2 nne rozliczenia migdzyokresowe 0.00

B Aktywa obrotowe 52.623.846.27 44.981.129.01
I Zapasv 21,269.22 l3.071,28

l Materbły 0.00 0.00
7 PólproduktY i produktv w toku 0.00 0.00
J ProdukĘ gotowe 0.00 0.00
4 Towary 27.269.22 l3.071.28

zaliczki na do§tawv 0.00 0.00
II Należności krótkoterminowe l5.595-400.98 13.635.585.76

l Należności od.iedno§tek powiązanych 0.00 0,00
a) z Mułu dostaw i usług, o okresie sDłatv: 0.00 0,00

do 12 miesięcy 0.00 0,00
(2) powźei ]2 miesiecv 0,00 0,00

b) lnne 0.00 0,00, Należności od pozostalvch iednostek l5.595.400.98 l3.635.585.76
a z §tułu dostaw i usług, o okesie spław: l0.920.648.08 12.667.07,1.18

-( 1) do 12 miesięcy 1 0.920.648,08 ] 2.667,077. ] 8
ł2) powvżei ]2 miesiecl 0,00 0,00

b) z Mułu podatków, dotacii. ceł. ubezpieczeń społecznvch i zdrowotnvc 23.311.92 939,766.79
c) lnne 4.65l,440,98 28.741.79d) | dochodzone na drodze sądowej 0.00 000

III nwestyc ie krótkoterminowe 36.887.148,6l 3t.211.267.80
krótkoterminowe aktywa finansowe 36.EE7.148.6r 31.211.ż67.
a) w leonostl(acn Dowazanvch 0.00 0,00

-(l) udziały lub akcie 0.00 0,00
(2) inne paDierv wartościow e 0,00 0.00

-(3) udzielone pozyczki 0,00 0,00
-(4) inne krót kote rminow e aktylu a fi nansow e 0.00 0,00

b) w pozostałych iednostkach 0-00 0.00
] udziały lub akcie 0,00 0.00

/)) inne papiery vartościowe 0,00 0,00
-(3) udzielone pożryczki 0,00 0.00
-(4) inne kró fta te rmi now e a ktw ą fl na nsow e 0.00 0,00

c srodkt plenlężne l inne akwwa oieniężne 36.887. l 48.6 1 31.2I|.ż67.80
-(l ) środki pienieżne w kasie i na rachunkach 36.887.148 6I 31.21].267.80
-a) inne środki pieniężne 0,00 0,00

Druk: 2012-03-26 sage symfonia Finanse i Księgowość 2012 Strona l pierwsza
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NIP: 527-00-1 1-92l Bilans

łil l inne aktvwa pieniężne 0,00 0,00

0,00 0,00

ll4.027,46 121.204,17
tv Krótkotermlnowe rozllcz€nla !!Ę9jJ!ll:!y]!j_
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ZWIĄZEK PRODUCENTOW AUDIO-VIDEO
00_380 WARSZAWA uI.KRUCZKOWSKIEGO l 2/2
NIP: 527-00-1 1_92l Bilans

ROK:20ll

PAsYwA

Poz. Nazła pozycji Na koniec roku
2071-12-3l

Na koniec ub. roku
2010-12-31

1

J

A Kapitał (fundusz) wlasny 3.529.562.73 3.309.674.26
I Kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0,00il Należne wpłaĘ na kapitał podstawowy (wielkość uiemna) 0.00 0,00
ru UdziaĘ (akcje) wlasne (wielkość u.iemna) 0.00 0,00
rv Kapital fundusz) zapa§owy 0.00 0,00v Kapitał fundusz z aktualizac.ii wyceny 0.00 0,00
VI Pozostałe kapitaĘ (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
vtl Zysk (strata) z lat ubiegĘch 2.790.659,26 3.739.835.30
VIn Zysk (§trata) netto 738.903,47 _430,161.04
fi Odpisy z rysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość uiemna) 0,00 0.00

B Zobow iązania i rezerwy na zobowiązania 49.282.649,06 4|.919.403.25
I Rezerwy na zobowiązania 0.00 675.000,00

Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0,00
a Rezerrła na świadczenia em€ry]ąlne i podobne 0.00

-(l) długoterminowa 000 0.00
.(2\ kótkoterminowa ]0 0.00

3 Pozostale łezerwy 0.00 b /5-
.(1) długoterminowe 0.00
-(2') krótkoterminowe 0.00 675.000,00il Zobow iązania d lu gote rm in owe 0.00 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0_00
1 Wobec pozostaĘch jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i Dodczki 0.00 0,00
b) z q^ułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0,00
c inne zobowią.zan ia finansowe 0.00 0,00

l d) | lnnP 0.00 0.00
III Zobowiązania krótkoterminowe 49.282:649.06 , 47,:244-403,25

l wobec iednostek oowiazanvch 0.00 0,00
a) z Mułu dostaw i usług, o okesie wymagalności: 0.00 0.00

łI) do 12 miesięcy 0.00 0,00
-(2) powyżei ]2 miesięc,y ,0.00

0,00
b) lnne 0:00 0.00
Wobec pozostalych jednostek 49.ż17.870.61 41.231.161.35
a) kredyty i pożryczki 0.00 0.00
b) z rytułu emisji dłuznych papierów wartościowych nnn 0.00
c inne zobowiązania fi nansowe 0_00 0.00
d) z Mułu dostaw i usług, o okesie wymagalności: 306.008,03 302.824.8|

-(1 ) do 12 miesięcy 306.008,0, 302.824.8 l
-(2) Do}rńei ] 2 miesiecll 0,00 0,00
ZatlczKl otruymane na dostawy 0.00 0.00

f) zobowią,zania weks lowe 000 0.00
s) z tytt]łu podatków, ceł, ubezDieczeń i innvch świadczeń 58.936,73 5l .699.05
h z Mułu wYnagrodzeń 0.00 0,00

lnne 48.902.925.85 40.876.637,49
3 Fundusze specjalne 4.77a.45 13.241.90ry Rozliczen ia mię9zyokresowe 0,00 0,00
1 Ujemną wańość firmy 0.00 0.001 Inne roz :zenia międzyokresowe 0.00 0.00

-{1) długoterminowe 0,00 0.00
12) kótkoterminowe 0.00 0.00
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ZWIĄZEK PRODUCENTOW AUDIO_VIDEO
ROK:20ll

O0-38O WARSZAWA uI.KRUCZKOWSKIEGO'l 2/2
'''] Ntp, 527-00-||-92|

l

:
Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Poz. Nazrva pozycji Na koniec roku
2011-12-3l

Rok ubiegłyl
J

1

]

"]

j

1
]J

-l
l

1l

]
-,1

l
l

lJ
.l
.l

lJ
l_,
.J
l_,

I

l_

A Przvchodv n etto ze sprródaży produktów, towarów i materiałów 60|.778.34 652.736.90
0,00 0,00-|

rl
Uu J9ullv§l!^ Pv,, ltlgllJ 9.1

Przvihoav netto z€ sprzedaży produktó 38.056,95 40.02r.18

orńw i mqfpriqlów 563.721J9 612.715.72

603.321.39 ó18.986.06
B

0,00 0,00-|
Il

|§urruJl^Utll Pvvv|.t!g|.J.lr _ _ _

24.189,92 9.9l2.95

il WaitoSe sprzedanych towryg,łj rn9!9lĘ!9w 579.131.47 609.073.1l

c Zvsk (strata) brutto ze sprzedaŻv (A-B) -1.543,05 33.750,84

D kosztv sDrzedażvffi
7wclz /sfrqfą\ ze snrzedażv (C-D-E)

1.990.305,21 1.611.579,54

5.807.391,15 5.240.422,20E
-7.799.239.4l -6.878.250,90F

G Pozostałe przychody operacyjne 7.830.543,6l 6.299.241,94

I ZvsU re zti cia niefi nansowych akĘwóy llrwaĘ! 314.13 0,00

Il T)otacie 0,00 0,00

ilI Inne przychodv operacyjne 1.830.229.48 6.299.241^.94

H D^-no+o}o l; rnp 2l3.687.10 915.721,96

I Słata ze ńvcia n iefi na nsowych a\ryw0]!_1r,l4bc!_ 0,00 0.00

ł,.,lńrł nip{inąncnwvCh 0,00 0,00

Inne kosz8 operacyjne
D^-t:^-^_3^ -^.^^l,, l

2L3.687,10 975.121,96m
0,00 0,00

Iv
-182.382,90 -1.554.730,92

I
J przvchodv finansowe 1.332.766,73 1.133.947,34

i-l-, lrąnh ,0,00 0,

-(1) l od iednostek powiązanych 0,0l 0-00

II L.332.766,73 |.133.941,34
0,00 0.00

",0ł00
.0.00

0rU0
0.00

ilI 'LysR ze zbYcla tnwestycJ l
N

Inne
0,00 0,00v

350.5l0,36 9.377,46K w fi

^l_^.l.: 
--, &,.-. 3l9.924,72 20,89

ffi 0,00 0,00

II
m

0,00 0,00

.+nśni inwesfwcii 0,00 0,00

ry Inne 30.585.64 9.356,57

L
M

ar,,-l, I \ - rlziąłąlnnóci onsnndnrczei fl+.I-K) 799.813,47 _430.161,04

Wnnik zdarzeń nadzwyczainych (M.I.-M.II.) 0,00 0,00
0,00 0,00

I

il stratv nadzwyczaine 0.00 0.00

N Zvsk (strata) brutto (L+M) 799.873,47 -430.161.04

o Podatek dochodowy 60.970,00 0,00

P Pozostałe obowiązkowe zmniejszen,a zysku (zwięk§ze 0,00 0,00

R Zysk (strata) netto (N-O-P) 738.903,47 -430.161,04

ę-
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPAV
zA RoK oBRoTowY 2011

(01.01.20 l 1-31.12,żu1)

Informacja dodatkowa sporządzona zostaław oparciu o wymogi art.45 ust,Z pkt.3, art. 48 i art.50
ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrzęśnia l994r.

I. Podstawowe informacje dotyczące Związkru Producentów Audio Video

ZPAV jest Stowarzyszeniem zrzeszającym producentów fonogramów i wideogramów , posiadającym
osobowość prawną z siedzibąw Warszawie prry ul. Kruczkowskiego 12/2.
Dzińa od majal991r. Podstawowym przedmiotem działalności statutowym jednostki jest zbiorowe
zarządzanie prawami producentów fonogramów i wideogramów orazinna działalność kulturalna, a
także dzińalność handlowa i usługowa.
Rejestr Stowarryszenia prowadzony jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII
W y dziń Gospodarcry Kraj owe go Rej estru Sądowe go.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy zńożeniu, że jednostka będzie
kontynuowała działalnośó w dającej się przewidzieć przysńości( obejmującej okres nie króts_py niż. .,.,.,
jeden rok od dnia bilansowego) w niezmienionym istotnie zakresie, ani nie są znane zdarzęnia
zagrażające kontynuowaniaprzez jednostkę działalności w okresie dłuzsrymniż rok.

1) omówienie zasad wyceny akĘwów i pasywów (w Ęm amortyzacj i) orazprrychodów i
kosztów w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

AĘwa i pasywa wyceniono wedfug zasad określonych u ustawie o rachunkowości. Towary
wyceniane sąwedług cen nabycia, zobowięania i nalezności w kwotach wymaganej zapłaĘ.
Srodki trwałe i waności niematerialne i prawne amoĘzowane są metodą liniową według stawek
KŚT przewidzianych w Rozp,R.M , z dnia l0.XII 20lór.(Dz.U.ZOtO Nr 242,poz.i622), z§odnie z
przepisami ustawy zdnia15.02.1992 o p.d.o.p. zezmianami. Zgodnie zprzyjwmiprzezZPAV
zasadami polityki rachunkowości środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości ponizej
1 500 zł. podlegająjednorazowemu odpisowi.

2) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sprawozdania finansowe.

W roku 20l l nie dokonano zmianw metodach księgowości, aniteżzasadach wyceny w porównaniu z
rokiem poprzednim, przy wycenie zobowiąań 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 finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową jednostki.

W roku sprawozdawczym20lrl Rachunek rysków i strat sporządzono w układzie kalkulacyjnym,
podobnie jak w latach poprzednich, Zapewnia to porównanie danych roku bieżącego do uzyskanego
wyniku z roku ubiegłego .

4) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiĘ po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w bilansie i rachunku rysków i strat.



:

1 Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia, które miĄby istotny wpływ na informacje wynikające z
..] aanych zavlaĘchw sprawozdaniu finansowmzaż}llr,

i 5) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
j rok poprzedni ze sprawozdaniem za rokobrotowy.

] Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu za rok obrotowy ż0l1 zapewniają porównywalność z danymi
I zawarĘmi w sprawozdanilza rok poprzedni,wrazzzałącznikami w postaci obrotów kont zespołu 4

" II.Informacje i objaśnienia do bilansu.
l
lJ l) szczegółowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków trwaĘch, wańości

niematerialnych i prawnych oraz inwesĘcji długoterminowych.

Warto śó nablego maj ątku trwałe go : (zwiększenia i zmn iej szenia)

Nazwa grupy
składników majątku
trwałeso

Stan na
początek roku
obrotowepo

Prrychody Rozchody stan na koniec
roku
obrotowepo

Budvnki.., 0.00 0.00 0.00 0.00
U rządzenia techniczne i
maSZvnv 348175.56 19ż28.40 37969.68 329434.28
Srodki transportu 1173,I9 0,00 0,00 1173,,l9

Inne środki trwałe I42246,ż9 19ż84,93 15l5.25 l60015.97
Razem środki trwałe 491595.04 38513.33 39484.93 4906ż3,44
wartości niematerialne t

trwałe 3 16685.04 0.00 0,00 3 16685;04
Razem maiatek trwały 808280.08 38513.33 39484,93 807308.48t l l\ar-Elll [r4.1{r§n lI vV4rJ I uw9łuwrvu I J9JrJrJJ 

Ii-
1' Umorzenie- amoĘzacja(zrviększenia i zmniejszenia wartości)

l
,!

1

,,i

lj

lJ

"]
I

.,l

]

-l

l

]

]

]

-l

j

,

1

j

l

l

Nanva grupy
składników majątku
trwałeso

Stan na
początek roku
obrotowepo

AmorĘzacja
zarok
obrotowv

Inne
nviększenia/
zmnieiszenia

stan na koniec
roku
obrotoweso

Budvnki-inwestvcie 0"00 0,00 0,00 0"00
U rządzenia techniczne l
maSzvnv ż832ż4,59 39895,55 _35182"81 287937,33
Srodki transp,ortu lI73,19 0,00 0,00 Il73,I9

lnne środki trwałe 129527,69 18237,65 -I5I5.25 1.46250,09
Razem środki trwałe 4139ż5.47 58133.20 -36698,06 435360.61
wartości niematerialne t

prawne l46406,II 39439,06 1 85845.17
Razem maiatek trwałv 560331.58 97572.26 -36698,06 621205,78



Nazwa grupy
składników majątku
trwałeso

Stan na początek roku
obrotowego netto

stan na koniec roku
obrotowego netto

Budvnki-inwestvcie 0,00 0,00
U rządzenia techniczne i
masZynY 64950.97 41496.95
Srodki transportu 0,00 0,00

Inne środki trwałe I2718,60 l3765,88

Razem środki trwałe 77669,57 55262,83
Wartości n. i pr. I70278,93 l 30839,87

Razem maiatek trwały 247948.50 186102.70

i

,"1

]

Wartośó netto majątku trwałego:

Zaliczka na środek trwał (drukarka)

Łącznie aktywa trwałe netto w roku 2011 wyniosĘ

2ż62,82

l88365,52

-l
1

W roku 20ll ZPAV nabył na potrzeby zadań statutowych środki trwałe o łącznej wartości 38513,33zł.
natomiast zlikwidowano całkowicie zamoĘzowane i nie nadające się do dalszego użykowania 

,

środki trwałe o wartości początkowej 3330,82 zł. oraz sprzedano środki trwałe, (nie nadające się do
korzystania w ZPAY- w większościzamoĘzowane) o wartości początkowej 36154,1lzł.
2) wańości gruntów uĘtkowanych wiecryście ]_{9.ś

W okresie objętym sprawozdaniem finanso,wymZPAY nie posiadał własnych gluntów ani innych
nieruchomości uzytkowanych wiec4yście.

3) WańoŚci nie amorĘzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwaĘch, uĄrwanych
na podstawie umów najmu, dzieńawy i innych umów, w tym z Ętułu leasingu.

W roku obrotowym ż0lI ZPAV użytkował lokal- siedziba biura- na podstawie umowy najmu .

ZPAY urytkuje 2 samochody osobowe DODGE 1,8 na podstawie umowy leasingu operacyjnego
z Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o .Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od
kwietnia 2009r. Pozabilansowa wartość Ęch samochodów wynosi |39554ń. Dodatkowo
20.09.2011ZPAV podpisał umowę leasingu operacyjnego na uzytkowanie samochodu
osobowego Subaru o wartości pozabilansowej 95I2I,95ń.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z Ętułu
uryskania prawa własności budynków i budowli.

Nie istnieją.

5) informacje o zobowiązaniach zabezpieczonych na majątku jednostki , zobowiązaniach
warunkowych oraz udzielonych gwarancjach, poręczeniach itp.

Żadne zobowiązania wykazane w bilansie ZPAY nie sązabezpieczone na jego majątku, na
koniec roku sprawozdawczego ZPAV nie posiadał żadnych zobowięńwarunkowych.

6) proporycje co do podziału rysku lub pokrycia straĘ za rokobrotowy.

Zgodnie ze Statutem ZPAV zysk bilansowy nie możebyó przeznaczony do podziafu między jego
członków, a jedynie przezrraczony na cele statutowe Stowarzyszenia.



I
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7\ dane o stanie rezenly według celów ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, łącznie z
fymi, które korygują stan należności.
W nviąpku z pokontrolną decyzją Dyrektora IIKS z dnia24.01.20l l określającą zobowiązanie
ZPAV w podatku od towarów i usług za okres 12.ż004- 12.2005r.(w zakresie wykonywaniazadań
zbiorowego zarządu praw producentów fonografi cznych), w dniu Iż,0 I,20 1 2r.Naczelnik
Pierwszego Urzędu Śk*bÓ*"go Warszawa-Śródmieście podjął decyzję o zajęciu wierzytelności z
tego §rtufu w wysokościŁącznej 797353,49ń i wierąltelnośó ta została spłacona przezZPAY.W
zllłiękuzĘmrozvłiązano uprzednio utworzonąrezerwę na tęn cel w wysokości 675000zł.
D ecy zja UK S została przez ZP AY zaskarżona do sądu.

S) Podział zobowiązań według porycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywanym umową
okresie spłaĘ:

Wsrystkie do 1 roku.

9) Wykaz crynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

czy nne r oz|iczenia m iędzyokre s owe
bieme r ozliczenia międzyokresowe

pocz. roku
lż1.204,17

0,00

koniec roku
II4.027,46

0,00

Na czynne rozliczenia składają się koszty doĘczące rozliczenia w roku 2010, a w szczęg§lności
naliczone w roku 20l l:

1) składki członkowskie IFPI ż0lll201ż
2) opłaty leasingowe
3) abonamenĘ i opłaĘ za domeny
4) ubezpieczenia, opłaty zamedia

91.380,78zł
14.174,64zł

860,04ń
7612,00zł

,1

l
l
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III. Pozostałe informacje

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze
sprzedaży towarów i produktów.

Sprzedażw 201 Ir. dotycryŁa: hologramów- l00% sprzedaĘ na kraj,
usług związanych z działalnością stafutową- l00 Yo sptzedaĘ na kraj

2) wysokość i wyj aśnie n ia prty czyn nieplanowanych od pisów am o rĘzacyj nych.

W roku 2011 nie lvystąplły nieplanowe odpisy amorĘzacyjne.

3) wysokość odpisów aktualizujących wańość rzeczowych składników akĘwów obrotowych.

W ZPAV do rzeczowych składników aktywów obrotowych zaliczająsię w szczególności hologramy,
których wartość magazynowa równa jest ich cenie nabycia nie wyzsza od ich cen sprzedaĘ netto.
Wobec tego nie dokonuje się na dzień bilansowy ich wyceny, poniewaz wartość hologramów jest
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6)

wartościąrealną nie następuje utrata ich wartości handlowej. Uszkodzone hologramY sąna bieżąco

wycoffwane zma}azynu, a ich wartość obcięapozostałe kosźy operacyjne.

4) dane o kosztach:

ZpAv prowadzi ewidencję kosźów w układzie według rodzajów i typów działalnoŚci. Rachunek

zysków i strat sporządza Śię przy zastosowaniu metody kalkulacyjnej, Wszelkie dane o kosźach roku

2 0 1 1 zawier ają załączniki do niniej szej informacj i.

5) informacje o ryskach i stratach nadrwyczajnych i wynik na operacjach nadzwYczajnYch.

W 2011 roku nie wystąpiĘ żadnę zdarzenia nadzwyczajne w ZPAV

6)prryszłe zobowiązania z Ętułu podatku dochodowego.

ZpAV jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.l7,l.pkt4 ustawy z

dnia t Ś,Oz. t 992 o podatku dochodowym od osób prawnych, w zwięku z tym nie tworzy się rezerwy

na odroczony podjtek dochodowy. W przypadku zmiany stanu faktycznego stosuje się zapisy art.25.1

ust 1-4 ustawy.

przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie -18 osób

osoby zatrudnione na dzień3l,I2.ż0II - 20: w tym 13 kobiet, 7 mężczyzn

7) informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych wypłaconym w roku 2011:

- pozostałe usługi: 30750zł.(brutto) 
'' ", '1'.

W załączeniu:
- informacja o kosźach zespołu 4
- informacja dodatkowa do deklaracji CIT-8

Sporządzający Data
Warszawa, dnia ż0 12 -03 -ż6

ZarządZPAV

s ,",o ż*^u.' 
J

_--r ^ i t\_
łagł,łŁOski 

{

Anrir

.trace
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. ,, ,.Załacznik do informacii dodatkowei-zestawienie kosztów w ukł.rodzaiowvm

rodzaj kosztu rok 2010

Zużycie mat.i energii '197 410,30
Usługi obce 4 201 494,01
Wynagrodzenia (w tym cyw,-prawne) 1 605 421,61
Świadczenia pracow,(w tym ZUS) 335 957,89
Podatkiiopłaty 371922,52
Amortyzacja 79 248,33
Pozostałe koszty 120 547,08
RAZEM 6 912 001,74

podpisy:

rok2011

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

i:, ,-.
,,łi§;{t .l.',l] ir"§lil,t,

:;;.liT+rf ,,1



deklaracja podatkowa ClT -81201 1 r.

Na przvchód składają się:

przvcnoov nettoze sprzeoazy towaro@ 601 778,34 zl

Pozostałe pzychody operacyj ne 7 830 543,61 A

pzvchodv finansowe 1 332766,73 zl

w"nit na zdarzeniach nadzwvczainvch 0,00 zł

Razem 9 765 088,68 zł
rł rlł-h rlr],v / n rz v r,.h ar]v l zw ol n i o n e W tV m :

rozwiazanie rezerwy z roku 2010. 675 000,00 zł

przychody ogółem (ClT-8) 9 090 088,68 zł

Na koszty składają się:

roszW Śpzedanvch towarów i produktow 603 321 ,39 zł

knsztv wo rodzaiów 7 797 696,36 zł

Pozostałe kosztv operacyine 213 687.10 zł

kosztv finansowe 350 004,55 zł

Razem 8 964 709,40 zł

kosztv nie stanowiące kup 527 244:80"żl

n:azem Xosztv uzyskania przychodu (ClT-8) 8 437 464,60 zl

ttlą Daczłtt nio ofo.,.'-riua knsztów ttzvskania onvchodu składaia się

nie zwiazane z działal n. statutową:
odsetk'l budżetowe, koszty reprezentacji 320 894,90 zł

rłziąlalnrlória <łałlttawa w tvm

\Ą/vrlaiki z FrlndLlszu A-P 2 804,49 zł

kosztv reorezentacii 6 250,29 zł
?Ar^l^^ v aiazraąliz 7 \^/vnpnv hilansOWei 6 981.68 zł

"t<łarlłi 
ezłonk lFPl zaołacone w 2011r 189 833,44 zł

ubezo.samochodu służb. pow.20.000Euro 480,00 z1

@:
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1 OgólnacharakterystykaStowarzyszenia

1.1 Dane porządkowe o Stowarzyszeniu

Nazwa:

Adres:

Numer identyfikacyjny REGON:

Dane identyfikacji podatkowej NIP:

Urząd Skarbowy:

Forma prawna:

O ddziały Stowarzyszeni a :

Sąd Rejonowy Spółki:

Przepisy pra\Mne określaj ące

działatność:

czas trwania stowarzvszenia:

Przedmiot działalności Stowarzyszenia:

Zw iązek Pro duc entów Audi o -Video
Stowarzyszenie moze używać skróconej nazwy:

ZPAv
00-380 Warszawa

ul. Kruczkowskiego 12 m2

0105 12353

527-00-II-92L

I lJrząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

Stowarzyszenie dziŃające na podstawie przepisów
prawa polskiego o stowarzyszeniach, posiadające
OSObOWoŚĆ prawną. ,, l.,j , ;,;i,l ,:

Stowarzyszenie nie posiada zarej estrowanych
zal<ładow, filii, oddziałów. ]::,- -a... ,, 

] jrii"

Sąd Rejonowy dla m, st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Nr KRS 13087.

- zarejestrowanyStatut Stowarzyszenia,

- ustawa z dnta 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 200I r.
Dz. U. Nr 79, poz. 855 zpożńejszymi
zmianami),

- ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 63I
z p oźntej szlrmi zmi anami).

Stowarzyszenie zostało powołane na czas
nieokreślony,

- ochrona i zbiorowe zarządzarlte prawami
producentów fonogramów i videogramów,

- reptęzęntowanie i wspieranie interesów i praw
producentów fono gramów i videogramów,

- irrna działalność kulturalna.



RaPort niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Związktt
Producentów Audio-Video za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Zarząd Stowarzysz eni a : Andrzej Puczyński

Piotr Kabaj

Jan Kubicki -

Jacek Jagłowski

kazimierz pułaski

Laura strzałkowska

Beata Reizler

1.2 \ilysokość kapitału wła§nego i jego zmiany

Kapitał własny na dzieńbilansowy wynosi 3 530 tys. zł. i składa się z:

przewodniczący,

wiceprzewodniczący,

Sekretarz Zarządu

Skarbnik Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu
!

]
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2 Stosowane zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostŃo sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnta

29 wrzęśnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., nr I52, poz. 1223 z poźńejszyml

zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczyml.

Sprawozdania finansowe zostńy sporządzone przy założęntl kontyrruacji działalności

w dającej się przewidziec najbliższej przyszłośct Na dzień sporządzenia sprawozdania

finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji

działahrości gospodarczej przez Stowarzyszenie zgodnie z oświadczeniem Zarządu.

Sprawozdania finansowe zostŃy sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za

wyjątkiem aktualizacjt wyceny instrumentów finansowych. Najwazniejsze zasady

rachunkowoŚci stosowanę przez Spółkę przedstawione zostały w informacjach i objaśnieniach

do sprawozdń finansolvych,

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe na podstawie opracowanej zatwierdzonej pTzez

Zaruąd polityki rachunkowości, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych i wykazu kont

księgowych.

WyszczegóInienie (dane w tys. ż.) 31.12.20ll 31.12.20t0 31.12.2009
1 Kapitałpodstawowy 0,00 0,00 0,00

2. pozostałe fimdusze lęzerwow€ 0,00 0,00 000

4. Zyskzlatubielych ż190 659,26 3 739 835,30 2102 943,25

5. Zysk roku biezącego 738 903,47 (430 161,04) 1

Razem: 3 529 562,73 3 309 674,26 3 739 835,30



'

-]
l

l

l
!

!

]

RaPort nieza\eżnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansow ego Związku
Producentów Audio-Yideo za okres od 1 sĘcznia do 31 grudnia 2011ioku

Operacje gospodarcze dokumentowanę były w sposób kompletny, przejrzysty i były

poprawnie zakwalifikowane w księgach rachunkowych.

Sporządzone sprawozdanie finansowe wynika z prawidłowo prowadzonych ksiąg

rachunkowych. Księgi rachunkowe przechowywane są prawidłowo.

W badanym okresie przeprowadzono następuj ąc e inwentaryzacj e :

a) drogą spisu z natury ilości składników majątku:

- rzeczowe składniki majątku obrotowego,

- inwentaryzaĄikasy

b) drogą uzyskania potwierdzeń od banków i kontrahentów stanów sald

- środki pienięzne narachunkach bankowych,

- nalezności,

c) drogąporównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami:

- inne składniki pasywów i aktywów.

System kontroli wewnętrznej zbadano w stopniu wystarczającym do stwierdzenia

3 Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie
Stowarzyszenia roku bieżącego

finansowe

l
j

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Związkl Producentów Audio-Video

w Warszawie sporzĄdz.one zgodnie z zasadami rachunkowości przy'ętymi przy spotządzaniu

sprawozdań finansowych okreŚlonych ustawą o rachunkowości z 29 wrzęśnia 1994 r.

(jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z poźniejszirmi zmianami), która określa

zasady rachunkowoŚci dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2OOl r, w sprawie

szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami

handlowymi, nie prowadzących dzińalności gospodarczej (Dz. U. Nr I37, poz. 1539

z p o źntej szymi zmi anami), obej muj ąc e :

wprowadzenie do sprawo zdaria finansowego ;

bilans sporządzony na dzien 31 grudnia 201 1 roku, który po stronie aktywów i pasyr,vów

wykazuje sumę 52 812 tysięcy zŁotych;
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rachunek zyskÓw i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011

roku wykazujący zysk netto w wysokości 739 tysięcy złotych;

dodatkowe informacj e i obj asnienia.

4 Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta
przeprow adzając ego b ad anie

Badanie ksiąg rachunkowych a na ich podstawie sporządzonych spraw ozdań finansowych

zostało przeprowadzone przez BFA AUDYT Sp, z o.o. z siedzlbąw Warszawie, wpisaną na

listę podmiotów uprawnionych do badarria sprawozdń finansowych prowadzoną przęz

Krajową lzbę Biegłych Rewidentów pod nr 1162, zgodnie z wyborem dokonanym uchwałą

Walne go Z gr omadzeni a Członków S towarzyszeni a Zw tązku Pro duc entów Audio -Video oraz

postanowieniami umowy o badanie zawartel z BFA AIIDYT Sp. z o,o.

W wykonaniu przedmiotu umowy podmiot uprawniony reprezęntowała biegła rewident

Janina Broniecka, nr ewidencylny 4904. 
, , . ,,,,, .,

BFA AIIDYT Sp. z o.o. oraz biegły rewident potwierdzają żę są wpisani na listę

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oruz iz spełniają warunki do w}razenia -n"'

bezstronnej opinii o sprawozdarriu finansowyrrr jednostki gospodarczej i spełniają wynóg
niezalężnoŚci od badanego podmiotu, zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości.

Jednostka w czasie badania udostępniła biegłemu rewidentowi żądane dane i udzieliła

informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzęnia badania oraz poinformowała

o istotnych zdaruęniach, które nastąliły po dacie bilansu, do dnia złożęnia oświadczenia.

Biegły nie był ograniczony w doborze właściwych metod badania.

5 Informacja o sprawozdaniu finansowymza rok poprzedni

Podstawą bilansu otwarcia było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od

1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, które było badanę przez BFA AlrDYT
Sp, z o.o. z siedzibąw Warszawie lL Zamtany 16 i uzyskało opinię zbadariabezzastrzeżeń.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20IO roku zostało

zahvlerdzone uchwałą Watnego Zgromadzenla Członków Stowarzyszenia Zwiry,ku

Producentów Audio-Video i jest złożone w Sądzie Rejestrowym oraz nte zostało złożone do
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oPublikowania w Monitorze Polskim B, gdyż nie ma takiego wymogu prawnego. Strata
w kwocie 430 16I,04 zŁ zostałpokrla z zyskowlat poprzednich.

6 Dane finansowe sprawozdań oraz przedstawienie sytuacjimajątkowej, wyniku finansow€go, struktury i dynamikiw sprawozdaniach finansowych stówarzyszenia

Działalność statutową stowarzyszenia, jej wynik finansowy za okres od
do 31 grudnia 2O7I r. oraz sytuację majątkową i finansow ą zabad,any okres w
do okresu poprzedni e go charakte r yzuj ąwskaźniki :

1 stycznia

porównaniu

6.1 Wybrane podstawowe wskaźniki

1' WskaŹnik rotacji zaPasów w dniach informuje o tym, że przeciętny okres posiadania przęz
Stowarzyszenie zapasów wlmosił około 12 dni.

2, WskaŹnik rotacji nalezności pokazuje, że przeciętnie od momentu powstania nalezności
ztytuŁu dostaw i usług do chwili ichzrealizowania mija około 816 dni.
Wskaźniki płynności finansowej

WskaŹniki PłYnnoŚci finansowej umozliwiają ocenę zdolności Stowarzyszenia do
terminowego regulowania zobowiązań bieżących. W przypadku wskaźnika płynności
bieżącej za optymalny poziom tego wskaźnikaprzfmuje się wartość od 1,5 do 2,0.
wbiezącym roku wskaźnik ten wynosił I,o7. kn wyższyjest poziom wskaźnika, tym
pozytytvni ej o c eniana j est wi arygo dno ś ć płatnic zą.

b) W przlpadku wskaźnika płynności szybki ej za zad,owalającv poziom przymuje się
wartoŚĆ oscYlującą wokół jedności i powyzej. Wartość wskaźnika płynności szybkiej
w badanym okresie wyrrosi 1,07.

4, Zobowiązania ogółem finansują w 93,32 yo cŃy majątek Stowarzysz enia. Zadłużente
nieznacznie wzrosło w porównaniu z rokiem ubiegłym.

3.

a)

WyszczegóInienie I-XII2011 I-XII 2010l. Wskaźnik rotacji zapasow w dniach
2. Wskaźnlk rotacjinależnoś.l * a.rlu"r,
3. Wskaźnr]<i płlmności finansoĘ
a) wskaźnik bieżący
b) wskaznik szybki
4. Wskaźnik ogólnego zadłużenia %o
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6.4 Zestawienie analityczne struktury i dynamiki rachunku zysków i strat

WyszczegóInienie
Rok bieżący Rok ubiegły Zmiana

Wskaźnik
o//o

dynamiki
Kwota Kwota ) -? 2z3

l ,,
J 4 5

A. Przychody nelto ze sptzedaży
produktów, towarów i
materiałów, w tym:

601778,34 652 736,90 (50 958,56) 92,79

od j ednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży

produktów 38 056,95 40 021,18 (I964,23) 95,09

il. Przychody nętto ze sprzedaży
towarów i materiałów 56312I,39 612 715,72 (48 994,33) 92,00

B. Koszty sprzedanych
produktów, towarów
i materiałów, w tym:

603 321,39 618 986,06 (15 664,67) 9],4]

jednostkom powiązanlrrn 0,00 0,00 0,00
I. Koszt wylworzenia

sprzedanych produktów 24l89,92 9 912,95 14 216,97 244,02

II. Wartość sprzedanych
towarów i materiałów 579 13I,41 609 013,I1 (29 941,,64) 95,o§

C. Zysk (strata) brutto
ze sprzedńy (1 543,05) 33 ]50,84 (35 293,89) (4,5])

D. KoszĘ sprzedaży I 990 305,21 l 67l 579,54 318 ]25,61 119,07
E, KoszĘ ogólnego zarządu 5 807 391,15 5 240 422,20 566 968,95 1 10,82
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (1 799 239,41) (6 878 250,90) (920 988,5 1) 1 13,39
G. Pozostałe przychody

operacyjne 7 830 543,6I 6 299 241,94 l 53l301,67 I24,31

H. Pozostałe koszty operacyjne 2I3 687,10 91 5 721,96 (162 034,86) 21,90
I. Zysk (strata) z działalności

operacyjnej (l82 382,90) (I 554 730,92) I 312 348,02 11,73

J. Przychody finansowe I 132166,13 l I33 947,34 198 819,39 II1,53
K. Koszty finansowe 350 510,36 9 317,46 341 132,90 3 137,80
L, Zysk (strata) z działalności

gospodarczej
,799 

873,47 (430 161,04) (1 230 034,51) ( 1 85,95)

M. Wyolk zdarzęń
nadzwyczalnych 0,00 0,00 0,00

N. Zysk (srrata) brutto 799 873,41 (430161,04) (1 230 034,51) ( 1 85,95)
O. Podatek dochodowy 60 970,00 0,00 60 970,00
P. Pozostałeobowiązkowe

zmniejszenia zysku
(zwiększenia straĘ)

0,00 0,00 0,00

R. Zysk (strata) netto 738 903,47 (430 161,04) 1169 064,5l (177,77)
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7 Informacja dodatkowa
finansowych

i obj aśnienia do sprawozdań

Stowarzyszenie Związek Producentów Audio-Video w Warszawie sporządziło informację

dodatkową i objaśnienia do sprawozdań finansowych, zgodnie z wymogami ustawy

o rachunkowoŚci i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Danę zawartę

w informacji dodatkowej i objaśnieniach zostaŁy przedstawione kompletnie i prawidłowo.

8 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Stowarzyszenie nie miało obowiązku sporządzenia zestawienia zmlan w kapitale

własnym. Wokresie od 1stycznta2011 do 31 grudnia 2011 roku nastąpił wzrost kapitału

9Rachunekprzepływówpieniężnych).,!',,:.,
Stowarzys zenię nie miało obowiązku sporządzenia sprawozdania. finansowego-

dotyczącego ptzepływów pieniężnych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku nastąpił wzrost

Środków pienięznych o kwotę 5 675 880,81 zł. w porównaniu do stanu środków na 31 grudnia

2010 r.

10 Oświadczenie kierownictwa jednostki

Zarząd Stowarzyszenia Zwięku Producentów Audio-Video w Warszawle złożył pisemne

oŚwiadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu

wszelkich zobowiązań warunkowych oraz o wszystkich istotnych zdarzentach, które

nastąpiły po dniu bilansowym.

11 Zd,arzenie warunkowe

W zwią7ku z pokontrolną decyzją Dyrektora I,IKS z dnia 24 stycznia 20II r. dla Związku
Producentów Audio Video określającą zobowtązanie w podatku od towarów i usług

w zakresie wykonywania zadań zbiorowego zarządzanta prawami producentów

fonograftcznych za okres od grudnia 2004 r. do grudnia 2005 r. w styczniu 2012 r.
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wierzytelnoŚĆ ta została spłacona wobec częgo w księgach roku 201 1 r. Zarząd,podjął d,ecyzję
o rozwiązaniu rezerwy utworzonej uchwałą w księgach 2OIO r. w wysokoś cj 67 5 000,00 zł na
Poczet ęwentualnego zobowiąZanla wtaz z odsetkami, Decyzja l]KS został a zaskarżona do
sądu przez Związek Producentów Audio Video.

12 Wydarzenia po dacie bilansu

Po dacie bilansu zdariem Zarządl do dnia podpisania
miały miejsca żadne zd,arzenia wpływające na
Stowarzysz enia poza sytuacją omówiona w punkcie 1 1 .

Janina Broniecka
Prezes Zarządu - BiegĘ Rewident
łYpisana na listę Biegłych Rewidentów
pod numerem 4904

BFA AUDYT Sp. z o.o.
Vl/arszgwa, uI. Pulawska 47ó
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do
b adania sprawozdań Jinans owych p id num erem 1 1 62

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2OI2 r.

opinii ptzęz biegłego rewidenta nie

sytuację materialną i finansową
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