
 

1  

  

  

UMOWA GENERALNA  

  

zawarta w Warszawie, dnia ……………………………………………… roku,  

  

pomiędzy  

  

Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS z siedzibą w Warszawie przy ul. Hipotecznej 2, zarejestrowanym w 

Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000037327, zwanym dalej ZAIKS, reprezentowanym przez Kierownika Wydziału Nagrań 

Mechanicznych - Grzegorza Burakiewicza.  

  

oraz  

  

Związkiem Artystów Wykonawców STOART z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000094940, zwanym dalej STOART, reprezentowanym przez Dyrektora 

Biura Wykonawczego ZAW STOART – Agnieszkę Parzuchowską-Janczarską.  

  

oraz  

  

Związkiem Producentów Audio-Video ZPAV z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000013087, zwanym dalej ZPAV, reprezentowanym przez Dyrektora 

Organizacji Zbiorowego Zarządzania ZPAV - Bogusława Plutę.  

 i  

  

Jan Kowalski  

Krupówki 5  

00-000, Sopot    

NIP: 0000000000  

REGON: 0000000  

    

§ 1  

  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zwielokrotnienie przez LICENCJOBIORCĘ w formacie 

cyfrowym legalnie wprowadzonych do obrotu utworów, artystycznych wykonań oraz  

fonogramów i wideogramów muzycznych na nośnik cyfrowy wyłącznie w celu ich odtwarzania 

przez LICENCJOBIORCĘ w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 666 z późniejszymi  

zmianami).  

  

2. Umowa niniejsza obejmuje utwory, artystyczne wykonania oraz fonogramy i wideogramy 

muzyczne z repertuaru odpowiednio ZAIKS, STOART i ZPAV. Repertuar ZAIKS, STOART i ZPAV 

stanowią odpowiednio utwory, artystyczne wykonania oraz fonogramy i wideogramy muzyczne 

autorów, artystów wykonawców i producentów polskich i zagranicznych, którzy osobiście bądź 

przez swoich następców prawnych lub na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji z 

zagranicznymi związkami udzielili ZAIKS, STOART i ZPAV prawa do reprezentowania ich na 

terytorium Polski.  
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§ 2  

  

1. ZAIKS oświadcza, że zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami wynikającymi 

z powierzenia praw do zbiorowego zarządzania oraz zezwoleniem Ministra Kultury BP. WPA. 

041/Z/9/98, jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.  

  

2. STOART oświadcza, ze zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami 

wynikającymi z powierzenia praw do zbiorowego zarządzania oraz zezwoleniem Ministra Kultury 

DP. WPA. 024/492/02/mp, jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do 

artystycznych wykonań.  

  

3. ZPAV oświadcza, ze zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi i umocowaniami wynikającymi 

z powierzenia praw do zbiorowego zarządzania oraz zezwoleniem Ministra Kultury DP. WPA. 

024/482/02/ik, jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do fonogramów i 

wideogramów.  

  

§ 3  

  

1. Mocą niniejszej umowy ZAIKS, STOART oraz ZPAV zezwalają odpowiednio, z zastrzeżeniem § 1 

ust.2 niniejszej umowy, na zwielokrotnienie przez LICENCJOBIORCĘ w formacie cyfrowym legalnie 

wprowadzonych do obrotu utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów 

muzycznych na nośnik cyfrowy wyłącznie w celu ich odtwarzania przez  
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PESEL: 00000000000  

  

w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 

roku.  

  

2. Zezwolenie wskazane w ustępie 1 powyżej uzyskuje moc z chwilą uiszczenia przez 

LICENCJOBIORCĘ pełnej kwoty wynagrodzenia określonego zgodnie w postanowieniami § 6 ustęp 

1 i 2 niniejszej umowy.  

  

3. Zezwolenie powyższe obejmuje wyłącznie zwielokrotnienie utworów, artystycznych wykonań 

oraz fonogramów i wideogramów muzycznych bezpośrednio przez LICENCJOBIORCĘ. 

LICENCJOBIORCA nie może przenieść praw z niniejszej umowy na osoby trzecie ani udzielać 

sublicencji.  

  

4. Wykorzystanie utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów muzycznych 

na podstawie niniejszej umowy obejmuje wyłącznie terytorium Polski.  

  

5. Zezwolenie obejmuje wyłącznie zwielokrotnienie utworów, artystycznych wykonań oraz 

fonogramów i wideogramów muzycznych w wersji oryginalnej i nie uprawnia LICENCJOBIORCY do 
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dokonywania jakichkolwiek zmian utworu, artystycznego wykonania oraz fonogramu lub 

wideogramu, w szczególności sporządzania mixów, remixów, edycji bądź skrótów.  

  

6. LICENCJOBIORCA oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne prawa do oprogramowania 

wykorzystywanego w celu zwielokrotnienia utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i 

wideogramów na podstawie niniejszej umowy.  

  

§ 4 

1. Niniejsza umowa nie uprawnia LICENCJOBIORCY do wykorzystania utworów, artystycznych 

wykonań oraz fonogramów i wideogramów w sposób inny niż określony w § 3, w szczególności 

nie obejmuje wynagrodzenia z tytułu odtwarzania utworów, artystycznych wykonań oraz 

fonogramów i wideogramów muzycznych.  

  

2. Niniejsza umowa nie uprawnia LICENCJOBIORCY do udostępniania w jakiejkolwiek formie 

sporządzonych na podstawie niniejszej umowy zwielokrotnień utworów, artystycznych wykonań 

oraz fonogramów i wideogramów muzycznych osobom trzecim.  

  

§ 5  

  

1. Z tytułu zwielokrotnienia utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów na 
podstawie niniejszej umowy LICENCJOBIORCA uiści wynagrodzenie za 365 dni od dnia  
……………………………. do dnia …………………………………, w wysokości:  
- 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych z tytułu zwielokrotnienia utworów na rzecz ZAIKS  

- 500 (słownie: pięćset)złotych z tytułu zwielokrotnienia artystycznych wykonań na rzecz STOART  

- 500 (słownie: pięćset) złotych z tytułu zwielokrotnienia fonogramów i wideogramów  

muzycznych na rzecz ZPAV.  

Powyższe kwoty nie obejmują podatku od towaru i usług VAT.  

  

2. LICENCJOBIORCA przekaże łączną kwotę wynagrodzenia określonego w ust. 1 wraz z należnym 

podatkiem VAT, w wysokości 2460 złotych w drodze przelewu bankowego na rachunek 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX w terminie do dnia …………………. r.  

  

3. ZAIKS, STOART oraz ZPAV wystawią LICENCJOBIORCY stosowne dokumenty księgowe 

potwierdzające otrzymanie przez każdą z organizacji przypadającej jej części wynagrodzenia.  

  

4. Ponadto po dokonaniu wpłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 LICENCJOBIORCA otrzyma 

certyfikat potwierdzający uprawnienie do zwielokrotnienia nagrań na podstawie niniejszej umowy 

przez osobę wskazaną w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

  

§ 6  

  

1. LICENCJOBIORCA zobowiązany jest przekazywać informacje o zwielokrotnionych na podstawie 

niniejszej umowy utworach, artystycznych wykonaniach oraz fonogramach i wideogramach 

muzycznych. Powyższa informacja będzie przekazywana pocztą elektroniczną na adres 

dj_raport@zpav.pl kwartalnie w ciągu 15 dni po zakończeniu każdego kwartału.  

  

Informacja będzie zawierać:  

- tytuł utworu  

- imię i nazwisko autora tekstu i kompozytora  
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- imię i nazwisko lub nazwę artysty wykonawcy  

- wskazanie producenta (firma fonograficzna)  

  

2. LICENCJOBIORCA obowiązany jest ponadto do przedstawienia na żądanie ZAIKS, STOART lub ZPAV 

oryginalnych egzemplarzy wykorzystanych utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i 

wideogramów muzycznych.  

  

  

  

§ 7 

ZAIKS, STOART i ZPAV są upoważnione w każdym czasie do kontroli prawidłowości rozliczeń 

dokonywanych przez LICENCJOBIORCĘ w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym w szczególności 

do zapoznania się z treścią stosownych dokumentów, mających znaczenie dla tych rozliczeń.  

  

§ 8  

  

Umowa zostaje zawarta na okres od …………….. do ………………... Okres obowiązywania umowy zostaje 

przedłużony o kolejne 365 dni w przypadku wniesienia przez LICENCJOBIORCĘ wynagrodzenia za 

kolejne 365 dni w terminie do dnia ……………………………. r. ZAiKS, STOART i ZPAV zastrzegają sobie, 

począwszy od wynagrodzenia za 2018 r., prawo waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 

niniejszej umowy. Waloryzacja będzie dokonywana na kolejny okres z uwzględnieniem ogłaszanego 

przez Prezesa GUS rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Waloryzacja będzie 

dokonywana, o ile od ostatniego ustalenia wysokości wynagrodzenia ceny towarów i usług 

konsumpcyjnych wzrosną nie mniej niż 1%. Waloryzacja wynagrodzenia dokonywana będzie również 

w przypadku, gdy w każdym z kolejnych trzech lat wskaźnik, o którym mowa powyżej, będzie niższy niż 

1%, zaś suma wskaźników za cały okres trzyletni przekroczy 2,5%. ZAiKS, STOART i ZPAV poinformują 

LICENCJOBIORCĘ o zmianie wysokości wynagrodzenia za kolejny okres w terminie do dnia 25.02.2018 

r. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jakiegokolwiek naruszenia 

przez LICENCJOBIORCĘ jej postanowień. Od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy zwielokrotnienia 

utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów muzycznych sporządzone przez 

LICENCJOBIORCĘ na jej podstawie nie mogą być wykorzystywane.  

  

§ 9  

  

Niniejsza umowa, jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzone, zebrane, 

zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonywaniem (włączając w to ich kopie i 

odpisy, a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazanie, 

wykorzystanie, zbycie osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu, tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba że 

następuje na mocy przepisów prawa.  

  

§ 10  

  

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

§ 11  

  

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 12  

  

Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

LICENCJOBIORCY.  

  

   

§ 13 

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. 2016., poz. 666 

z późniejszymi  zmianami).  

  

§ 14  

  

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

  

 

 

  

ZAIKS   STOART  ZPAV   LICENCJOBIORCA  

Wyraża zgodę / nie wyraża zgody *1 
na przetwarzanie danych osobowych  
w celu realizacji niniejszej umowy  

  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż:  

1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Związek Producentów Audio Video z 

siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5A; kontakt: dj@zpav.pl; Stowarzyszenie Autorów ZAIKS z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Hipotecznej 2; kontakt: zaiks@zaiks.org.pl oraz Związek Artystów 

Wykonawców STOART z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64; kontakt: 

stoart@stoart.org.pl,   

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków statutowych 

spoczywających na ZPAV/ZAiKS/STOART, dotyczących ochrony praw do utworów, fonogramów i 

wideogramów muzycznych oraz artystycznych wykonań, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b lub f 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,  

3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Związek Producentów Audio Video, 

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS oraz Związek Artystów Wykonawców STOART w ramach statutowej 

działalności oraz podmioty świadczące usługi na rzecz tych organizacji wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do realizacji obowiązków statutowych, jak w pkt 2, w zakresie niezbędnym do 

realizacji umowy i ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz podmioty, którym zostanie 

powierzone przetwarzanie danych (np. operatorzy pocztowi, usługi prawne, banki).   

                                                           
1 *) niepotrzebne skreślić  
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4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zaspokojenia 

przysługujących ZPAV/ZAiKS/STOART wynikających z umowy roszczeń z tytułu eksploatacji 

utworów, fonogramów i/lub wideogramów muzycznych oraz artystycznych wykonań.  

5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratorów jako organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 

i pokrewnymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.   

8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).   

9. Administratorzy nie planują dalej przetwarzać Pana/Pani danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostały zebrane.  

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej.  

  


