
UMOWA O POWIERZENIE PRAW W ZBIOROWE ZARZ�DZANIE. 

 

§1 

..................................................................................................................... (nazwa Producenta), 

maj�cy siedzib� w ............................................................................................... 

zwany dalej Producentem 

reprezentowany przez ......................................................................................... 

powierza z dniem podpisania niniejszej umowy Zwi�zkowi Producentów Audio Video z 

siedzib� w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 12 m. 2., zwanemu dalej ZPAV, 

reprezentowanemu przez Dyrektora Organizacji Zbiorowego Zarz�dzania ZPAV Bogusława 

Plut� wykonywanie – na zasadzie wył�czno�ci – zbiorowego zarz�dzania prawami do 

fonogramów i wideogramów, do których prawa nabył lub nab�dzie jako Producent w okresie 

obowi�zywania powierzenia zbiorowego zarz�dzania, jak i przed podpisaniem niniejszej 

umowy w zakresie: 

• zwielokrotnienia okre�lon� technik� 

• wprowadzenia do obrotu 

• najmu oraz u�yczenia egzemplarzy 

• odtwarzania 

• nadawania 

• reemitowania 

• publicznego udost�pniania fonogramu lub wideogramu w taki sposób, aby ka�dy mógł 

mie� do niego dost�p w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 

W zakresie, w którym obowi�zuj�ce prawo przewiduje lub b�dzie przewidywa� w przyszło�ci 

w miejsce tych uprawnie� Producenta jedynie prawo do wynagrodzenia, powierzenie 

niniejsze obejmuje odpowiednio to prawo. 

 

§2 

Powierzone zbiorowe zarz�dzanie obejmuje w szczególno�ci: 

1. Umocowanie do negocjowania i zawierania przez ZPAV we własnym imieniu na rzecz 

powierzaj�cego prawa umów o korzystanie z praw, dochodzenia przysługuj�cych na ich 

podstawie roszcze� – w tym dotycz�cych wynagrodzenia – w zakresie, w którym pozwala 

na to prawo miejsca ich dochodzenia. 

 

2. Dochodzenie roszcze� oraz realizowanie ochrony w rozumieniu art. 105 Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., w tym dokonywanie wszelkich 

czynno�ci s�dowych i pozas�dowych maj�cych na celu ochron� i realizacj� praw 

producentów fonogramów i wideogramów wynikaj�cych z przepisów prawa oraz 

niniejszej umowy. 

 

§3 

Powierzone zbiorowe zarz�dzanie nie jest ograniczone terytorialnie i obejmuje zawieranie 

umów maj�cych na celu powierzenie uzyskanych na jego podstawie praw odpowiedniej 

zagranicznej organizacji dla umo�liwienia ich dochodzenia z obszaru obj�tego działaniem tej 

organizacji. 

 

 

 

 



§4 

W zakresie powierzonych praw Producent nie b�dzie zawiera� umów osobi�cie bez 

uprzedniego porozumienia ze ZPAV. 

 

§5 

Podział wynagrodzenia b�dzie odbywa� si� zgodnie z zasadami repartycji przyj�tymi przez 

ZPAV po uprzednim potr�ceniu kosztów własnych ZPAV. 

 

§6 

Producent zobowi�zany jest post�powa� zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez Zarz�d i 

Walne Zebranie ZPAV w celu realizacji zobowi�za� wynikaj�cych z niniejszej umowy. 

 

§7 

1. Producent zobowi�zuje si� do niezwłocznego dostarczenia ZPAV informacji o 

fonogramach i wideogramach, do których prawa mu przysługuj� oraz do regularnego 

aktualizowania tych danych. Informacje te b�d� przekazywane na formularzach 

zatwierdzonych przez ZPAV i zgodnie z procedurami ustalonymi przez ZPAV. 

 

2. Ponadto Producent zobowi�zuje si� do zawiadamiania ZPAV o wszelkich zmianach 

swojego adresu oraz numeru rachunku bankowego, na który ma by� przekazywane 

nale�ne mu wynagrodzenie. 

 

3. ZPAV nie b�dzie ponosił odpowiedzialno�ci za skutki bł�dów lub pomini�� wynikaj�cych 

z niewykonania lub nienale�ytego wykonania obowi�zków okre�lonych w §7 punkty 1 i 2. 

 

§8 

Powierzenie zbiorowego zarz�dzania mo�e by� wypowiedziane na pi�mie listem poleconym 

ze skutkiem na koniec roku nast�puj�cego po tym, w którym nast�piło wypowiedzenie. Mimo 

wyga�ni�cia powierzenia ZPAV b�dzie mógł dochodzi� roszcze� na jego podstawie w 

odniesieniu do przypadków eksploatacji, które miały miejsce do ko�ca roku, w którym 

nast�piło wypowiedzenie. 

 

§9 

ZPAV zobowi�zuje si� zarz�dza� powierzonymi przez Producenta prawami z zachowaniem 

nale�ytej staranno�ci. 

 

§10 

Producent ma prawo kontroli działa� podejmowanych przez ZPAV w zakresie realizacji 

niniejszej umowy, w szczególno�ci do przegl�dania dokumentów maj�cych istotne znaczenie 

dla rozlicze�. 

 

§11 

Do powierzenia praw w zbiorowe zarz�dzanie znajduj� zastosowanie w szczególno�ci 

przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego. 

 

 

§12 

Producent zgadza si� na wprowadzenie do niniejszej umowy zmian koniecznych ze wzgl�du 

na zmiany w odpowiednich przepisach prawa polskiego. Pozostałe zmiany niniejszej umowy 

wymagaj� zachowania, pod rygorem niewa�no�ci, formy pisemnej. 



 

§13 

Spory wynikaj�ce w toku realizacji niniejszej umowy powinny by� rozwi�zywane 

polubownie. Je�li osi�gni�cie polubownego rozwi�zania oka�e si� niemo�liwe, spory 

rozstrzyga� b�dzie s�d wła�ciwy rzeczowo dla siedziby ZPAV. 

 

§14 

Umowa niniejsza została sporz�dzona w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym 

dla ka�dej ze stron. 

 

 

                                                                           

                                                                         Warszawa, dnia ................................................. 

 

 

PRODUCENT:                                                      ZPAV: 

 


