
SPRAWOZDANIE
Zw |ĄZKU P o LSKICH ARTYSTÓW P LASTYKóW

Z DZIAŁALNoSCI 0RGANIZACJI ZBIoRowEGo ZARZĄDZANIA
PRAWAMI AUTORSKIMI LUB PRAWAMI POKREWNYMI

ZA ROK 2015

Niniejsze sprawozdanie zostało sporz4dzone na podstawie art. 104 ust' 34ustawy z dnia 4lutego
t994r' o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz' U. z2006r. Nr 90, poz.631'zpóźn'zm.,
zwanej dalej ,,pr" aut.,,J oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kuitury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 17 |ipca20L4r' w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z
działalności organizacji zbiorowego zarz4dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
( Dz' U. z dnia 2 5 lipca 20 1-4r,, p oz' 97 B, zw anym dalej,'Rozpo rz4dzeniem,,)'

RDZDZ|AŁ 1 ($2 Rozpo rządzenia)

1J nazwa, siedziba i adres organizacji zbiorowego zarz4dzania [5 2 pkt 1 Rozporz4dzenia):

. nazwa: Zwi4zek Polskich Artystów Plastyków (zw" dalej takzeZPAP);

. siedziba: Warszawa;

. adres: ul. NoWy Świat 7 lok. 6, 00-496 Warszawa.

2) oznaczenie sqdu rejestrowego, w którym s4 przechowywane akta rejestrowe organizacji
zbiorowego zarz4dzania ($ 2 pkt 2Rozporz4dzeniaJ:

S4d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego.

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie
REGON [5 2 pkt 3 Rozporzqdzenia):

. KRS: 0000L06679,
o REGON: 001401758.

4J kopia aktua|nego statutu Zwi4zku Polskich Artystów Plastyków, ze wskazaniem treści zmian
statutu w roku sprawozdawczym ($ 2 pkt 4 Rozporz4dzeniaJ

Kopia aktualnego statutu Związku Polskich Artystów Plastyków stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego sprawozdania.

W roku sprawozdawczym nie dokonano Zmian treści statutu ZwiĄzku Poiskich Artystów
Plastyków

5) kopia regulaminu lub innego aktu wewnętrznego określaj4cego zasady funkcjonowania
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonywanie zbiorowego zarz4du, ze wskazaniem
treści zmian tych dokumentów w roku sprawozdawczym [$ 2 pkt 5 Rozporz4dzenia)

Zwi4zek Polskich Artystów Plastyków nie posiada jednostki organizacyjnej odpowiedzlalnej za
wykonywanie zbiorowego zarz4du. Z ryfułu wykonywaniaprzezZPAP zbiorowego zarzqdzania
prawami autorskimi do utworów plastycznych na podstawle zezwolenia Ministra Kultury
odpowiedzialność ponosi Zarząd Główny ZPAP. Czynności techniczne związane Z

wykonywaniem zbiorowego zarz4dzania prawami autorskimi s4 wykonywane przeŻ
pracowników Biura Zarządu Głównego ZPAP.



)

6) imiona i nazwiska członków organów statutowych organizacji zbiorowego zarz4dzania,
sprawujqcych funkcje w roku sprawozdawczym, z wył4czeniem walnego zebrania członków i
zebrania delegatów ($ 2 pkt 6 Rozporzqdzenia)

. ZarzadcłównvZPAP:
Janusz Janowski - Prezes ZPAP
Wanda Hansen - Wiceprezes ZPAP
Adrianna Garnik - Skarbnik ZPAP
Tomasz I(ucharski - Sekretarz ZPAP
Iwa Kruczkowska - Król - Cztonek Zarz4duZPIl'P
Piotr Gotkowski - Członek Zarz4du ZP AP

o Główna Komisja Rewizvina - Z Uwagi na rezygnację członków Głównej Komisji
Rewizyjnej dnia 27 marca 2015r', czego konsekwencj4 było powołanie dnia 2].
listopada 20I5r, nowych członków Głównej Komisji Rewizyjnej, nalezy wskazać
następująco:

a) do dnia 27 marca201'5r' członkami GłównejKomisji Rewizyjnejbyli;

ElŻbieta Zakrzewska - Przewodnicząca
Mirosława Rochecka . Wiceprzewodniczqca
Mał.gorzata Buca - Sekretarz
Małgorzata Kazimierczak - Członek
Mariusz Kutakowski - Członek

b) od dnia 21. listopada 201'5r' członkami Głównej Komisji Rewizyjnej sq:

Marian Słowicki - Przewodnicz4cy
Lucyna Lubelska - Wiceprzewodniczqca
Agata Sobczyk - Sekretarz
Ludmiła Schall - Cieślak - Członek
Józef Pogwizd - Członek

o Głównv Sad Koleżeński . z uwagi na rezygnację części członków Głównego Sqdu
Koleżeńskiego, dokonanq z dniem 20 września 201'5r', uzupełniono skład osobowy tego
organu spośród osób, które uzyskały kolejno najwyzsz4 liczbę głosów w wyborach do
Gtównego S4du Koleżeńskiego, jakie odbyły się w roku 2014, wobec czego na\eŻy
wskazać następujqcoi

a) do dnia 20 września 20.]'5r' członkami Głównego Sqdu Koleżeńskiego byii:

Krzy szto f |zdebski - P rzewo dn icz4cy
Małgorzata l(obus . Wiceprzewodnicz4ca
Włodzimierz Foltyński - Sekretarz
Jacek Kucaba - Członek
Anna Luiza Juśkiewicz - Członek

b) od dnia 22września201'5r, członkami Głównego Sqdu Koleżeńskiego sq:

Mał gorzata I(o bus - Przewo dn icz4ca
Anna Luisa |uśkiewicz - Wiceprzewodniczqca
Anna Babicka - Sekretarz



Wiktoria Kacalak - Członek
Stanisław Wóycicki . Członek

c) data upływu kadencji statutowych organów organizacji zbiorowego zarz4dzania ($ 2 pkt 7
Rozporzqdzenia)

Zgodnie z $ 19 ust, 1 Statutu ZPAP kadencja wszystkich organów ZPAP oraz delegatów na Walny
Zjazd delegatów trwa 4 lata. obecna kadencja wszystkich organów ZPAP upływa 19

oaździernlka 20].B r'

d] opis lub schemat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarz4dzania
uwzględnieniem terenowych jednostek organizacyjnych, wraz z informacjq o zmianach
struktury w roku sprawozdawczym ($ 2 pkt B Rozporządzenia)

Zgodnie Z s 1 statutu ZPAP Zwi4zek Polskich Artystów Plastyków jest stowarzyszeniem
twórców i posiada osobowość prawną, natomiast zgodnie z 5 2 Statutu, terenem dziilaniaZPAP
jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie $ 4 Statutu ZPAP tworzy, W miarę potrzeby,
terenowe jednostki organizacyjne - Okręgi i Oddziaty. okręei ZPAF są podstawowymi
terenowymi jednostkami ZPAP i posiadaj4 osobowość prawnq. okręg ZrZesZa co najmniej 60
członków rzeczywistych, zaś powołanie, połqczenie, podział lub jego likwidacja następuje z
mocy uchwały Kolegium Prezesów 0kręgów, odpowiednio na wniosek zebrania założycielskiego
lub walnego Zebrania Członków okręgu.

Zgodnie z $ 15 pkt 2) oraz S 45 Statutu oddziałv s4 jednostkami terenowymi ZPAP, działaj4cymi
w ramach organizacyjnych Okręgu i nie posiadaj4cymi osobowości prawnej, zrzeszaj4cymi co
najmniej 15 członków rzeczywistych. oddziały s4 tworzone i rozwi4zywane Z mocy uchwały
Zarz4du okręgu, na wniosek zainteresowanych członków. Oddział może również powstać w
wyniku przekształcenia okręgu'

Na podstawie S 16 Statutu władzami ZPAP sq władze główne, władze okręgowe oraz wł'adze
oddziałowe. organami wł'adz głównych sq: Walny Zjazd De|egatów, Zarz4d Główny, Kolegium
Prezesów Okręgów, Główna Komisja Rewizyjna oraz Główny Sąd Koleżeński, zaś organami
władz okręgowych są: Walne Zebranie Członków okręgu, Zarz4d okręgu, Komisja Rewizyjna
okręgu oraz Sqd Koleżeński okręgu. organem władzy oddziałowej ZPAP jestZarzqd oddziału.
Zgodnie z5 77 Statutu ZPAP - w miarę potrzeb - tworzy Wewnętrzne jednostki organizacyjne,
takie jak: rady i komisje problemowe, tworzone przez wŁadze ZPAP dla realizacji określonych
zadań statutowyclr, sekcje, kluby i koła o zasięgu okręgowym, zrzeszaj4ce członków ZPAP w
liczbie co najmniej ].0 członków rzeczywistych oraz o zasięgu krajowym [ponadokręgowym),
zrzeszaj4ce co najmniej 50 członków rzeczywistych, nalez4cych co najmniej do 3 okręgów, a

takze jednostki gospodarcze' tworzone przez Zarz4d Główny Iub Zarz4dy Okręgów i działajqce
na podstawie regulaminów organizacyjnych, uchwalonych przez właściwy Zarząd.

Do prowadzenie spraw zwiqzanych z obsługq działalności statutowej Zarz4dy mogą tworzyć
biura.

Zwi4zek Polskich Artystów PlasĘków w roku sprawozdawczym nie posiadał odrębnych
struktur organizacyjnych w odniesieniu do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Z
tytułu wykonywania przez ZPAP zbiorowego zarz4dzania prawami autorskimi do utworów
plastycznych na podstawie zezwolenia Ministra Kultury odpowiedzialność ponosi Zarz4d
Główny ZPAP' Czynności techniczne zwi4zane z wykonywaniem zbiorowego zarz4dzania
prawami autorskimi sq wykonywane przez pracowników Biura Zarz4du Głównego ZPAP'

eJ adresy, zakres przedmiotowy i terytorialny działania terenowych
organizacji zbiorowego zarz4dzania [$ 2 pkt 9 RozporzqdzeniaJ

z. .tt
rel

jednostek organizacyjnych



Na podstawie $ 4 Statutu ZPAP tworzy, w miarę potrzeby, terenowe jednostki organizacyjne -
okręgi i oddziały. okręgi ZPAP sq podstawowymi terenowymi jednostkami ZPAP i posiadaj4
osobowość prawnQ. okręgi realizuj4 cele ZPAP i prowadzq samodzielnq działalność w
dziedzinie spraw gospodarczych i cywilno-prawnych, z zachowaniem przepisów statutu,
regulaminów, uchwał władz głównych ZPAP oraz postanowień umów zawarĘch z Zarz4dem
Głównym" oddziały są jednostkami terenowymi ZPAP, działajqcymi w ramach organizacyjnych
okręgu i nie posiadającymi osobowości prawnej, zrzeszaj4cymi co najmniej 15 członków
rzeczywistych. okręgi i oddziały nie maj4 ściśIe wytyczonych granic geograficznych obszaru
prowadzonej działalności, jednakże z uwagi na fakt funkcjonowania w największych miastach
Polski, terytorialny zasięg działalności poszczególnych okręgów ł4cznie pokrywa się Z

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako statutowym obszarem działalność ZPAP"

Struktura organizacyjnaZPAP nie ulegta zmianie w roku sprawozdawczym.

Dane dotyczące 0kręgów - terenowych jednostek organizacyjnych ZPAPl

okręg ZPAP Siedziba okręgu
zgodnie z KRS

Adres Terytorialny
zasięg

działania
okręgu

ZPAP Okręg
Bielsko-Bialski

BieIsko-Biała ul. Ilynek 27
43.300 Bielsko-Biała
zpapbielsko@gmail.com
tel. [33] 81,6 61,07

BieIsko-Biała
i okolice, woj.
ślqsl<ie

ZPAP okręg
Bydgoski

Bydgoszcz Plac Wolrrości 7
B5-004 Bydgoszcz
zpapbydgoszcz@vp.pl
tcl, [52] 3221,9 71

Bydgoszcz
i okolice, woj.
kujawsko-
pomorskie

ZPAP okręg
Częstochowski

Częstochowa ul. Najświętszej Maryi Panny 57
42-200 Częstochowa
zpap.czestochowa@interia.eu
tel. [34] 324 66BI

Częstochowa
i okolice, woj.
śl4skic

ZPAP Okręg
Gdański

Gdańsk ul. Mariacka 46/47
B0-B33 Gdańsk
biuro@zpap-gdansk.art.pl
rel. r58l 301 13 11

Gdańsk i okolice,
woj. pomorskie

ZPAP okręg
Gliwicko-
Zabrzański

Gliwice ul. Studzienna 6
44-1,00 Gliwice
zpap.gliwice@onet.pl
tel. [32] 2310475

Gliwice, Zabrze
i okolice, woj.
śl4skie

ZPAP okręg
Katowicki

I(atowice ul. Dworcowa 13
40-O72 l(atowice
zpap.katowice@neostrada.pl
tel. [32] 253 74 41.

I(atowice
i okolice, woj.
ślqskie

ZPAP okręg
Kielecki

Kielce ul. Sienkiewicza29
25-007I(ielce
zpap2009@op.pl
tel. [41] 344 57 94

Kieice i okolice,
woj.
świętokrzyskie

ZPAP Okręg
Koszalińsko-
Słupski

Koszalin ul. Piastowska 21
75-6031(oszalin
tel. (9aJ 347 57 63

I(oszalin, Stupsk
i ol<olice, woj.
zachodniopomo
rskie

ZPAP Okręg Kraków ul. Łobzowska 3 I(raków



Krakowski 31.-139 Kraków
biurozozpap@wp.pl
tel. f12l 632 4622

i okolice, woj.
małopolskie

ZPAP okręg
Krakowski -
oddział w
Nowvm Sączu

Nowy Sącz ul. }agiellońska 35
33-300 Nowy S4cz
malagalerial@wp.pl
tel. fLBl 443 55 63

Nowy Sącz
i okolice, woj"
matopolskie

ZPAP okręg
Łódzki

Łódź ul. Piotrkowska B6
90-1'03 ŁódŻ
zpaplodz@vp.pl
tel. (42) 632 73 56

Łódźi okolice,
woj' łódzkie

okręg
0lsztyński
ZPAP

Olsztyn ul. Zamkowa 2A
1.0-07 4 0lsztyn
zpap.olsztyn @ gmail"com
tel. [B9l 527 3L7V

Olsztyn i
okolice, woj,
Warmińsko.
mazurskie

okręg Lubelski
ZPAP

Lublin ul. Grodzka 3

20-1.72 Lublin
zpapartiublin@neostrada.pl
tel. l'B11 53220 76

Lublin i okolice,
woj.lubelskie

ZPAP Okręg
Opolski

Opole ul. Krakowska 1

45-01B Opole
zpap@e.opole.pl
tel. (77) 454 91 56

Opole i okolice,
woj. opolskie

ZPAP okręg
Poznański

Poznait os. Dębina 3
67-450 Poznań
zpappoznan@gmail.com
tel. l'611 8527017

Poznań i okolice,
woj"
wielkopolskie

ZPAP okręg
Radomski

Radom ul. Rynek 5

26-600 Radom
zpap,radom@vp.pl
tel. l'48l 331 33 13

Radom i okolice,
woj.
mazowieckie

ZPAP okręg
Rzeszowski

Rzeszów ul. Jana III Sobieskiego 1B
35-002 Rzeszów
zpap-o-rz@02.pl
tel. [17] 852 13 09

Rzeszów
i okolice, woj.
podkarpackie

ZPAP Okręg
Szczeciński

Szczecin ul. Koński Kierat ]'4
70-563 Szczecin
biuro@zpap.szczecin.pl
tel. [9].') 4BB 05 14

Szczecin
i okolice, woj.
zachodniopomo
rskie

ZPAP okręg
Tarnowski

Tarnów ul. Rynek 4
33-100 Tarnów
zpap.tarnow@ gmail.com
tel. 660 710 800

Tarnów
i okolice, woj.
małopolskie

ZPAP okręg
Toruński

Toruń ul. Ducha Sw.B/10/72
B7-100 Toruń
zpap,torun@wp.pl
tel' ł.56] 62226 06

Toruń i okolice,
woj. kujawsko-
pomorskie

ZPAP Okręg
Warszawski

Warszawa ul. Mazowiecka l"14
00-052 Warszawa
owzpap@owzpap.pl
tel.22 BZ7 641,3

Warszawa
i okolice, woj.
mazowieckie

ZPAP okręg
Zakopiański

Zakopane ul. Krupówki 41
34-500 Zakopane

Zakopane
i okolice, woj.

ź



zakopane@zpap.pl
tel. [1Bl 20159 69

małopoIskie

ul. Jatki 1-2
50-111Wrocław
zpap @infoserwis.wroc.pl
7L) 34r 72 BB

Wroctaw
i okolice, woj.
dolnośl4skie

Zielona Góra ul. Stary Rynek 2/3
65-067 Zielona Góra
zpap.zgora@wp.pi
681 325 36 B6

Zielona Góra
i okolice, woj.
lubuskie

ł.

wskazanie liczby członków organizacji zbiorowego zarz4dzania w poszczególnych kategoriach
członkostwa przewidzianych przez statut oraz zmian tej liczby w roku sprawozdaw CZym, wraz Z
informacjq, którym kategoriom członków przysługuje Czynne i bierne prawo wyborcze do
organÓw statutowych organizacji zbiorowego zarz4dzania ($ 2 pkt 10 RozporzqdzeniaJ

Zgodnie Z 5 B Statutu, członkowie ZPAP dzie\4 się na rzeczywistych, wspierajqcych i
honorowych.W s 9 ust.4 pkt 1J wskazuje się, że czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich
władz ZPAP jest prawem podstawowym członka rzeczywistego ZPAP'

W roku sprawozdawczym liczba członków ZPAP w poszczególnych kategoriach członkostwa
wynosiła:

]'l rzeczvwiści - 5737,
2j wspierający - ,t,

3) honorowi - 4.

W roku sprawozdawczym zwiększyła się Liczba członl<ów rzeczywistych ZPAP w stosunku do
roku 2014, z |iczby 5585 członków (na pocz4tku roku sprawozdawczego) do |iczby 5737
członków (na koniec roku sprawozdawczegol' Liczba cztonków wspierajqcych i honorowych nie
uległa zmianie'

gJ wskazanie komisji, rad i innych zespołów powołanych przez organizację zbiorowego
zarz4dzania, wraz ze wskazaniem zadań poszczególnych gremiów oraz imion i nazwisk
członków ($ 2 pkt 1'7Rozporz4dzeniaJ.

W roku sprawozdawczym powołana została:

. I(omisja ds' Repartycji (uchwała Zarz4du Głównego z dnia 20 grudnia 20L5r,, stanowiqca
załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania). I(omisja ds. Repartycji czuwa nad
całokształtem procesu repartycji środków, jakie otrzymuje z tytułu kopiowania utworów w
ramaclr własnego użytku osobistego, inkasowanychprzez upoważnione do tego organizacje
zbiorowego zarz4dzania i rozstrzyga wszelkie sprawy wynikajqce w tym zakresie. Do zadań'
Komisji ds. I{epartyc ji nalezy w szczególności:
1J czuwanie nad wpływem wniosków o przyznanie środków w ramaclr repartycji pośredniej,

rozpatrywanie tych wniosków oraz przy1otowywanie list repartycyjnych z właściwym
uzasadnieniem na potrzeby zatwierdzenia uchwałq Zarz4du, a ta]<że przygotowywanie
projektów odmów uwzględnienia wspomnianyclr wniosków i przyznania środków.

2) rozstrzyganie spraw spornych, w szczególności w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez
wnioskodawcę oraz przedstawianie Zarz4dowi rekomendacji co do sposobu
rozstrzy gnięcia sporu;



h)

i)

3) nadzorowanie procesu weryfikacji korzystania ze środków przyznanych w ramach

Funduszu Wspierania i Protnowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków oraz w
razie stwierdzenia, że środki te nie zostały wykorzystane zgodnie Z przeznaczeniem
przedkładanie Zarzqdowi rekomendacji do wszczęcia procedury dochodzenia Zwrotu

środków przez wnioskodawcę,

W skład Komisji ds. Repartycji wchodzi dwóch członków Zarządu Głównego, członek Komisji
Rewizyjnej, członek Głównego Sqdu l(oleżeńskiego, członek KPo oraz czł'onek Rady
ArĘstycznej. Na mocy powołanej wyżej Uchwały, członkami Komisji zostali:

ł.

1] Janusz Janowski;
2J Adrianna Garnik;
3) Matgorzata Kobus;
4) Marian Stowicki;
5] |oanna Warchoł;
6) StanisławStasiulewicz.

. Rada Artystyczna - jest organem pomocniczym, opiniodawczym Zwi4zku Polskich Artystów
Plastyków na płaszczyźnie dziaŁalności ZPAP podejmowanej na rzecz ochrony praw
zawodowych, moralnych i artystycznych artystów plastyków. Rada Artyssczna moŻe

formułować opinie odnośnie artystów ubiegaj4cych się o członkostwo ZPAP' W skład Rady
Artysrycznej wchodzq:

1') Marian Gołogórski - Kraków,
2) Mariusz Pałka - Katowice,
3) Andrzej Podkański - Warszawa,
4) Wiesław Smużny -Toruń,
5J Stanisław Stasiulewicz .Bydgoszcz,

6l Aleksander 0lszewski - Radom,
7J Romuald Kutera - Wrocław

wskazanie fundacji i innych podmiotów ustanowionych przez organizację zbiorowego
Zarz4dzan\a [5 2 pkt 1.2RozporzqdzeniaJ

ZPAP nie ustanowił żadnej fundacji ani innych podmiotów przed rokiem sprawozdawczym ani
w roku sprawozdawczym, w zwiqzku Z tym Zadna fundacja oraz inne podmioty nie działały w
roku sprawozdawczym.

wskazanie stowarzyszeń i innych podmiotów, których członkiem jest organizacja zbiorowego
zarz4dzania, ze wskazaniem daty uzyskania członkostwa ($ 2 pkt 13 Rozporządzenia).

W roku sprawozdawczym ZPAP był jedynie cztonkiem międzynarodowej organizacji
International Association of Art - UNESCo Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk
P|asĘcznych" Członkostwo ZPAP uzyskał w roku 2002.

wskazanie spółek, w których wspólnikiem, w tym akcjonariuszem, jest lub była w ciągu roku
sprawozdawczego organizacjazbiorowego zarz4dzania ($ 2 pkt 14Rozporz4dzenia)

W roku sprawozdawczym Związek Plastyków ArĘstów Polskich nie był wspólnikiem ani
akcjonariusZem W spółkach prawa handIowego'

wskazanie organizacji międzynarodowych, których członkiem jest organizacja zbiorowego
zarz4dzania, ze ws\<azaniem daty uzyskania członkostwa ($ 2 pkt 1.5 Rozporz4dzenia] 
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Zwi4zek Polskich Artystów Plastyków jest członkiem International Association of Art . UNESC0
Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych. Członkostwo uzyskał w 2002 roku. W
roku sprawozdawczym nie nawiqzano współpracy Z nowymi organizacjami międzynarodowymi.

RozDzI^AŁ 2 (s s Rozporządzenia)

1} wskazanie liczby podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niebęd4cych osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznaj4 zdolność prawnq), które
powierzyły swoje prawa W zbiorowe zarz4dzanie według stanu na koniec roku .

iprawo,da* Czego, z wył4czeniem umów o wzajemnej lub jednostrónnej reprezentacjl [$ 3 pkt 1 
{

Rozporz4dzenia)

Na dzień 31 grudnia 201'5r.liczba podmiotów, które powierzyły ZP4\P swoje prawa w zbiorowe
zarz4dzanie wynos iła 1 6 1 9'

2) wskazanie iiczby podmiotów, które powierzyły swoje prawa w zbiorowe zarz4dzanie w danym
roku sprawozdawczym, zwył4czeniem umów o wzajemnej lub jednostronnej reprezentacji (s 3
pkt 2 Rozporz4dzenia)

W roku sprawozdawczymliczba podmiotów, które powlerzyły ZPAP swoje prawa w zbiorowe
zarz4dzanie wynosiła 0.

3) wskazanie iiczby podmiotów, które wycofały swoje prawa ze zbiorowego zarz4dzania w danym
roku sprawozdawczym,zwyłqczeniem umów o wzajemnej lub jednostronnej reprezentacji ($ 3
pkt 3 Rozporz4dzenia)

W roku sprawozdawczym brak było podmiotów, które wycofały swoje prawa ze zbiorowego
zarz4d,zanla.

4) wskazanie liczby cztonków organizacji zbiorowego zarz4dzania, którzy powierzyii jej swoje
prawa w zbiorowe zarz4dzanie' według stanu na koniec roku sprawozdawczego ($ 3 pkt a
Rozporz4dzenia)

Na dzień 31 grudnia 2015r. liczba czł'onków ZPAP, która powierzył.a mu swoje prawa W

zbiorowe zarz4dzanie wynosita 1 0 1. 5.

5) wskazanie liczby członków organizacji zbiorowego zarzqdzania, którzy powierzyli jej swoje
prawa w zbiorowe zarz4dzanie w danym roku sprawozdawczym (5 3 pkt 5 Rozporz4dzenia)

W roku sprawozdawczym|iczba członków ZPAP,I<tórzy powierzyli mu swoje prawa w zbiorowe
zarz4dzanie wynosiła 0 członków'

6) wskazanie liczby członków organizacji zbiorowego zarz4dzania,\<tórzy wycofali swoje prawa ze
zbiorowego zarz4dzania w danym roku sprawozdawczym ($ 3 pkt 6 Rozporzqdzenia)

W roku sprawozdawczym brak było cztonków ZPAP, ktorzy wycofali swój swoje prawa 7.e

zbi orowego zarz4dzania'

7) wskazanie liczby podmiotów, których prawami organizacja zbiorowego zarz4dzaniazarz4dzana
podstawie umowy o powierzenie praw w zbiorowy zarz4d, według stanu na koniec roku
sprawozdawczego,zwył4czeniem umów o wzajemnej lub jednostronnej reprezentacji (s 3 pkt 7

Rozporz4dzeniaJ



Na dzień 31.grudnia 201.5r' liczba podmiotów, których prawami ZPAP zarz4dzał na podstawie
umowy o powierzenie praw w zbiorowy zarz4d wynosiła 1619.

B) wzory stosowanychprzez organizację zbiorowego zarządzania umów oraz kopie regulaminów i
innych aktów, określajqcych zasady powierzania praw w zbiorowy zarząd t$ : pkt B
RozporzqdzeniaJ

Wzory stosowanych przez organizację zbiorowego zarz4dzania umów stanowiq:
. wzór umowy licencyjnej - załącznik nr 3 

]t. wzór umo\Ąyopowierzenieizarzqdzaniaiochronyprawautorskich - załączniknr4

Zakres czynności Zwi4zku Polskich Artystów Plastyków w zakresie zbiorowego zarz4dzania i
ochrony praw autorskich określa Regulamin czynności Zwi4zku Polskich Artystów Plastyków w
zakresie zbiorowego zarz4dzania i ochrony praw autorskich, uchwalony dnia 27 czerwca20t5r.
mocq UchwałyZarzqdu Głównego nr 60. Uchwała wrazZ Regulaminem stanowią załączniknr 5.

9) wykaz porozumień o wzajemnej lub jednostronnej reprezentacji zawartych z krajowymi lub
zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarz4dzania, ze wskazaniem stron, przedmiotu, daty
Zawarcia oraz okresu obowi4zywania ($ 3 pkt 9 Rozporządzenia)

W roku sprawozdawczym Zawarto następujqce porozumienia z krajowymi organizacjami
zbi orowego zarz4dzania:

1) porozumienie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie podziału opłat od czystych nośników
i urz4dzeń, wymieniony ch w zał'4czniku nr 1 do Rozporz4dzenia Ministra Kultury z dnia
2 czerwca 2003r. w sprawie okreś|enia kategorii urz4dzet i nośników służ4cych do
utrwalania utworów oraz opłat od tych urzqdzeń i nośników z tytułu ich sprzedaŻy przez
producentów i importerów, pobranych na zasadzie $ 3 Rozporządzenia w zwi4zku z art,
20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przez Stowarzyszenia Autorów
ZAiKS za okres od 1 stycznia 20L4 - 31 grudnia 20'1,4, zawarte ze Stowarzyszeniem
Autorów ZAiKs, Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Stowarzyszeniem Zbiorowego
Zarz4dzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KoPIP0L,
Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Zwi4zkiem Polskich Artystów Fotografików,
Stowarzyszeniem Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP, dotyczqce
podziału opłat należnych od producentów i importerów urz4dzeń i nośników służ4cych
do utrwalania utworów w części oznaczonej jako audio;

2) porozumienie z dnia 24 kwietnia 201'5r' dotyczqce podziatu opłat od urz4dzeń i
nośników do utrwalania utworóW Za okres 1 stycznia 2a1'4r' - 31 grudnia 201'4r'
zawarte ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS' Stowarzyszeniem Twórców l,udowych,
Stowarzyszeniem Zbiorowego Zarzqdzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł
Naukowych i Technicznych KoPIPoL, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Zwiqzkiem
Polskich ArtystóW Fotografików, Stowarzyszeniem Polskich Artystów Teatru, Filmu,
Radia i Telewizji ZASP, dotycz4ce podziału opłat należnych od producentów i
irnporterów urz4dzeń i nośników służqcych do utrwalania utworów w części oznaczonej
jako video.

Porozumienia, których Strony oraz przedmiot byty tożsame z porozumieniami, wymienionymi w
pkt 1) - 2) powyzej, były ZawaYte również w latach sprawozdaw czych 2073-201"4, tj':
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Porozumienia z dnia 21 listopada 201'3r, dotycz4ce podziału opłat należnych od

producentóW i importerów urz4dzeń i nośników służqcych do utrwalania utworów w

części oznaczonejjako audio orazw części oznaczonejjako video;

Porozumienia z dnia 24 kwietnia 2014r. dotycz4ce podziału opłat należnych od

producentów i importerów urz4dzeń i nośników służqcych do utrwalania utworów w
części oznaczonej jako audio orazw części oznaczonej jako video.,

Wszystkie wyzej wymienione porozumienia obowiqzywały do czasu wypłaty należnyclr kwot z

tytułu optat, będ4cych przedmiotem porozumień, stronom porozumienia.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 201'5r, nie zawarto porozumień o wzajemnej lub jednostronnej

repreZentaC ji z zagranicznymi organizacjami zbioroweg o zarz4dzania'

10) wskazanie, czy organizacja zbiorowego zarz4dzania dokonuje inkasa wynagrodzeń także na

rzecz podmiotów, których prawa nie zostały jej powierzone W zbiorowe Zarządzanie, Z

podaniem podstawy prawnej i poszczegóInych pól eksploatacji, których to inkaso dotyczy ($ 3
pkt 10 Rozporządzenia)

W ramach wykonywanego zarz4du Zwi4ze|< Polskich Artystów PlasĘków jest upoważniony i
zobowiqzany do inkasowania, podziału oraz wypłat, na jednolitych zasadach, wynagrodzeń'
autorskich na rzecz twórców zrzeszonych w ZPAP i twórcom, |<tórzy powierzyli swoje prawa
pod ochronę oraz ich następcom prawnym tych twórców, jak również twórcom zagranicznym na
podstawie umów z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarz4dzania [w przypadku
zawarcia odpowiednich umów). ZPAP dokonuje ww. czynności także na rzecztwórców, którzy
swych praw pod ochronę nie powierzyli, ale wobec których ZPAP działa na zasadach

prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia [,,negotiorum gestio").

Wlv. czynności ZPAP dokonuje w granicach posiadanego zezwolenia Ministra l{ultury. W roku
sprawozdawCzym, na wniosek Zwi4zku Polskich Artystów Plastyków zmieniono zakres ww.

zezwolenia, wyŁ4czaj4c spod zbiorowego zarz4dzania prawami autorskimi do utworów
plastycznych pola cl<sploatacji ti] nadawanie Za pomoCą wizji przewodowej lub
bezprzewodowej przez stację naziemnĄ oraz za pośrednictwem satelity, (ii) reemitowanie' W
zwi4zku z powyzszym, do dnia 26 października 201'5r' ZPAP dokonywał ww. czynności na

polach eksploatacji obejmujqcych:

1] zwielokrotnienie jak4kolwiek technikq, w tym drukarsk4, reprograficznq, zapisu
magnetycZnego i technik4 cyfrowq;

2,) wprowadzenie do obrotu oryginału lub zwielokrotnionych egzemp\arzy utworu;
3] użyczenie i najem oryginału lub zwieiokrotnionych egzemplarzy utworu;
4) wystawienie;
5] nadawanie za pomocq wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz

za pośrednictwem satelity;
6) reemitowanie;
7) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w

miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

zaś od dnia 26 października, ZPAP dokonuje inkasa wynagrodzen na rzecz podmiotów, których
prawa nie zostały mu powierzolre W zbiorowe zarz4dzanie, na polach eksploatacji
obejmujqcych:

1) zwielokrotnienie jakąkolwiek technikq, w tym drukarskq, reprograficznq, zapisu
magnetycznego i technikq cyfrową;

L)

2)
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2) wprowadzenie do obrotu oryginału ]ub zwielokrotnionych egzemp|arzy utworu;
3] użyczenłe i najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu;
4) wystawienie;
5] publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby kazdy mógł mieć do niego dostęp

miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

F.0ZDZIAŁ 3 (5 ł Rozporządzenia)

1) kopia tabel wynagrodzeń prawomocnie zatwierdzonych przez I(omisję Prawa Autorskiego lub
sqd, obowiązu14cych w roku sprawozdawCzym, wraz z kopiami właściwych orzeczen i ich
uzasadnień [$ a pkt 1 Rozporz4dzeniaJ

Zwiqzek Polskich Artystów Plastyków posiada zatwierdzone tabele wynagrodzeń autorskich -
Cennik wynagrodzeń autorskich za korzystanie z praw autorskich do utworów plastycznych,
zatwierdzony w dniu 26 maja 199Br' przez Komisję Prawa Autorskiego na podstawie art. 10B
ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 7994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z
punktem 20 Ogólnych zasad udzielania licencji określonych w przedmiotowym Cenniku,
ustalone w nim stawki podlegają corocznej waloryzacji, dokonywanej na podstawie wskaźnika
Wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych W poprzednim roku kalendarzowym,
ogłaszanego W obwieszczeniach Prezesa GUs, publikowanych W Monitorze Polskim"
Zwaloryzowane stawki obowiqzuj4 od dnia 1 kwietnia każdego roku. Cennik obowiqzuj4cy do 31
marca 201'5r, stanowi załącznik nr 6, zaś Cennik obowi4zujqcy od 1 kwietnia 201.5r stanowi
załączniknr 7.

2) Kopie uchwał lub innych aktów Wewnętrznych określających wysokość stawek vvynagrodzeń za
korzystanie Z praw będ4cych przedmiotem zbiorowego zarządzania, z Syntetycznym
uzasadnieniem przyjęcia tyclr stawek [5 a pkt 2Rozporz4dzenia)

. Uchwała Nr 39 z dnia 06 lutego 201'5r. o waloryzacji stawek kwotowych wynagrodzeń

autorskich zawartych w Cenniku wynagrodzeń autorskich za korzystanie Z praw
autorskich do utworów plastycznych na 2074 stanowi załącznik nr 8;

. Uchwała Nr 40 z dnia 06 lutego 20t5r' o waloryzacji stawek kwotowych wynagrodzeń
autorskich zawartych w Cenniku wynagrodzeń autorskich za korzystanie Z praw

alltorskich do utworów plastycznych na 20].5 stanowi zał'4czniknr 9'

3) wskazanie pól eksploatacji, na których organizacja zbiorowego zarz4dzania wykonywała
zbiorowe zarz4dzanie w roku sprawozdawczym, a także póI eksploatacji, na których zamierza
wykonywać zbiorowe zarz4dzanie w kolejnym roku sprawozdawczym' z podaniem powodów
niewykonywania zbiorowego zarz4du na danym polu eksploatacji, jeżeli taka sytuacja miała
miejsce [$ 4 pkt 3 Rozporządzenia)

W roku sprawozdawczym, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr
DWIM/11'61'/1'5 z dnia 26 października 201.5r., na wniosek Zwi4zku Polskich Artystów
PlasĘków zmieniono zakres zezwolenia na zbiorowe zarządzanie, wył4czaj4c spod zbiorowego
zarzqdzania prawami autorskimi do utworów plastycznych pola eksploatacji (i) nadawanie za
pomocq wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz Za pośrednictwem
satelity, (ii) reemitowanie, zmieniajqc jednocześnie zezwolenie w zakresie jego punktu II., który
otrzymał następuj4ce brzmienie: na pobieranie na rzecz twórców i ich spadkobierców
wynagrodzenia z tytułu zawodowej odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu
plastycznego (droitdets.lite). W zwi4zku z powyzszym należy wskazać, ze Zwi4zek Polskich
Artystów Plastyków do dnia 26 października 2015r. Wykonywał zbiorowe zarzĄdzania na polach
eksploatacji obejmujqcych:
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1] zwielokrotnienie jakqkolwiek technikq, W tym drukarskq, reprograficznq, zapisu
magnetycznego i tcchniI<q cyfrowq;

2) wprowadzenie do obrotu oryginału lub zwielokrotnionych egzemp|arzy utworu;
3) użyczenie i najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemp|arzy utworu;
4) wystawienie;
5) nadawanic Za pomocq wiz)iprzewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemn4oraz

za pośrednictwem sateliĘ;
6) reemitowanie;
7) pubiiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nicgo dostęp w

miejscu i w czasie przez siebic wybranym,

zaś od dnia26 października, na polach eksploatacji obejmujqcych:

1] ZWielokrotnienie jakqkolwiek technikq, W tym drukarsk4, reprograficznq, ZapiSu
magnetycznego i technikq cyfrow4;

2) wprowadzenie do obrotu oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu;
3] użyczenie i najem oryginału ]ub zwielokrotnionych egzempl'arzy utworu;
4) wystawienie;
5j pub|iczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby kaŻdy mógł mieć do niego dostęp w

miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

W roku sprawozdawczym ZPAP podejmował czynności zbiorowego zarz4dzania prawami
autorskimi w zasadzie w odniesieniu do wszystkich dozwolonych pól eksploatacji, przy czym
częstotliwość podejmowanych czynności (zwłaszcza zawieranyclr umów licencyjnych) nie była
taka sama dla wszystkich z nich. W kolejnym roku sprawozdawczymZPAP zamierza wykonywać
zb io rowe zarzqdzanie w dotych czas owym zakres i e'

Zgodnie ze zmienionym w roku sprawozdawczym zezwoleniem Ministra Kultury ZPAP jest

uprawniony do pobierania na rzecz twórców i ich spadkobierców wynagrodzenia z tytułu
zawodowej odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego (droitEleBuite) i w
okresie sprawozdawczym ZPAP rozpocz4ł. wykonywanie zbiorowego zarzqdu również W tym
zakresie. W kolejnym roku sprawozdawczym ZPAP będzie kontynuował' powyzsze działania'

4) wzory umów zawieranych z korzystajqcymi na polach eksploatacji, na których organizacja
zbiorowego zarz4dzania wykonywata zbiorowe zarz4dzanie w roku sprawozdawczym, atakze
na których zamierzawykonywać zbiorowe zarz4dzanie w koiejnym roku sprawozdawczym ($ 4
pkt 4 Rozporz4dzenia)

Wzór umowy zawieranej zkorzystającymi (Iicencyjnej) stanowi zatącznik nr 3 do niniejszego

sprawozdania.

5) wskazanie liczby korzystaj4cych, z którymi organizacja zbiorowego zarzqdzania miała zawarte
umowy według stanu na koniec roku sprawozdawczego ($ a pkt 5 Rozporz4dzenia)

Na dzień 31 grudnia 20].5r. liczba korzystajqcych, z którymi ZPAP miał zawarte umowy
wynosiła 13.

6) wskazanieliczby korzystajqcych,z którymi organizacja zbiorowego zarz4dzania miała zawarte
umowy na poszczególnych polach eksploatacji według stanu na koniec roku sprawozdawczego
($ a pkt 6Rozporz4dzenia)
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Liczba użytkowników
(korzystaiących) na danym

polu eksploatacji

Pole eksploatacji wskazane w
zezwoleniu Ministra Kulturv

Polc eksploatacji
zdefiniowane w umowie z

użvtkownikiem
kotzystającylD

. utrwalanie na
jakimko1wiek nośniku
audiowizualnym a w
szczególności na
nośnikach video, taśmie
światłoczułej,
magnetycznej, dyskach
komputerowych
(wprowadzanie do
pamięci komputera ),
oraz wszystkich typach
nośni]<ów
przeznaczonych do
zapisu cyfrowego

o zwielokrotnienie
jakqkolwiek technikq w
k,'- , +^^l^-il,^Lyrrr. lELllllINą
drukarskq,
repro grafi czn q, cy fr ow 4,
.^li^..fi.żh.
Pvll}śl allLZllq,

magnetyczn4 na
kasetach video dyskach
audiowizualnych
techniką świattoczut4 i
cyfrowq, technikq zapisu
komputerowego, w sieci
multimedialnej (w tym
internet) na wszystkich
rodzajach nośników
dostosowanych do tej
formy

. zwielokrotnienie
utworu plastycznego w
ramach utworu
audiowizualnego na
dowolnym nośniku

. zwielokrotnienie
dowolnq technikq, w
szczególności
^^li --^fi ^-^ ^PUr'6r arrL!rrq,
fotograficzn4, cyfrowq,
drukarską

. wprowadzenie do
pamięci komputera i do
sieci multimedialnej

. wykorzystanie w
utworach
multimedialnych

. wykorzystanie
fragmentów utworów

Na dzień 31 grudnia 201'5r,liczba korzystajqcych, Z którymi ZPAP miał zawarte umowy na
poSZcZególnych polach eksploatacji wynosiła:

zwieiokrotnienie jakqkolwiek
technikq, w tym drukarskq,
reprograficznq, zapisu
magnetycznego i technikq
cyfrowq;
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do celów promocyjnych
i reklamy

. zwielokrotnienie
egzemplarzy utworu
poprzezwydruk albumu

o zwielokrotnienie
jak4kolwiek technik4 w
ł''* l.''l..-.1'.Lyrrr ur ur\dr Jr\.1,

reprogra|icznq, zapisu
magnetycznego l

teclrnik4 cyfrow4

wprowadzenie do obrotu
orygirrału lub
zwielokrotnionych
egzemplarzy utworu

. wprowadzanie do
obrotu w kraju i
zagranicq;

. wprowadzenie do
obrotu

. wprowadzanie do
obrotrr przy uzycirt
internetu i innych
technik przel<azu,
wykorzystu jqcych sieci
telekomunikacyjne,
informatyczne i
bezprzewodowe

. wprowadzenie do
obrotu oryginału ]ub
zwielokrotnionych
eszemolarzv utworu

uŻyCzenic i najenr oryginału
lub zwielokrotnionych
egzemplarzy utworu

. wypozyczante, na]em,
uzyczenie lub wymiana
nośników na których
spektakl/serial
utrwalono;

. uzyczenie i najem
oryginału lub
zwielokrotnionych
egzemularzv utworu

. nadawanie za
pomocą wizji
przewodowei lub
bezprzewodowej
przez stację
naziemnq orazfa
pośrednictwem
satelity

o reemitowanie

. nadawanie za pomocq
wizji przewodowej i

bezprzewodowej przez
stacje naziemna oraz
nadawanie za
pośrednictwem satelity

. nadawanie za
pośrednictwem satelity

. retransmisja serialu
o reemisja równoczesna i

integralna w innej
organizacii telewizyjnei

. reemitowanie

1

7

publiczne udostępnienie
utworu w taki sposób, aby
każdy mógt mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym

o publiczne
udostępnienie utworu
w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie

I+



\ĄTlbranym
. Lldostępnienie w sieci

internet
. WyśWietlenie,publiczne

odtwarzanie

1

a

wystawienie t publiczne wystawienie
prac na wystawie
wvstawieniea

't

2

7) wskazanie liczby korzystaj4cych, zktórymi organizacja zbiorowego zarz4dzania zawarła umowy
na poszczególnych polach eksploatacji W danym roku sprawozdawczym (s 4 pkt 7lt

RozporzqdzeniaJ

W roku sprawozdawczym |iczba korzystaj4cych, z którymi ZPAP zawarł umowy na
poszczególnych polach eksploatacji wynosiła:

Pole eksploatacji wskazane w
zezwoleniu Ministra Kulturv

Pole eksploatacji zdefiniowane w umowie
z użytkownikiem (korzystaiącym)

Liczba
użytkowników

(korzystaiących) na
danym polu
eksoloatacii

zwielokrotnienie jakqkolwiek
technikq, w tym drukarskq,
reprograficznq, zapisu
magnetycznego i technik4
cyfrow4;

. zwielokrotnienieegzemplarzy
utworu poprzez wydruk albumu

r zwielokrotnieniejakqkolwiek
technik4 w tym drukarsk4,
reprograficznq, zapisu
magnetycznego i techniką cyfrow4

. wprowadzenie do pamięci
komputera w celu przygotowania do
reprodukci i i zamieszczenia utworu

wprowadzenie do obrotu
^-,,^i--1,, 1,,1..urya;rrraru ruu

zwielokrotnionych
eszemolarzv utworu

. wprowadzenie do obrotu
zwielokrotnionych egzem plarzy
utworu

5

pubIiczne udostępnienie
utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wvbranvm

o publiczne udostępnienie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wyb ranym

1

wvstawienie o wvstawianie
nadawanie za pomocq wizji
przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacj ę
naziemnq orazza
pośrednictwem satelity

. nadawanie za pomoc4wiz)i
przewodowej lub bezprzewodowej
przez Stację naziemnq orazza
pośrednictwem satelity

7

uzy czanie, naj em oryginału
lub zwielokrotnionych
egzemplarzy utworu

. uzyczanie, najem oryginału lub
zwielokrotnionych egzemplarzy
utworu

1

reemitowanie o reemitowanie i

B) wskazanie liczby korzystajqcych, Z którymi przestały obowi4zywać umowy na poszczególnych
polach eksploatacji w danym roku sprawozdawczym [S a pkt B R'ozporz4dzeniaJ

v
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Pole eksploatacji wskazane w
zezwoleniu Ministra l(ulturv

Polc eksploatacii zdefiniowanc w umowie
z użytkownikiem (korzystającym)

Liczba
użytkowników

(korzystających) na
danym polu
eksploatacii

zwielokrotnienie jakqkolwiek
techniką, w rytn drukarskq,
reprograficznq, zapisu
magnetycznego i technika
cyfrow4;

a

a

zwie1okrotnienie dowoln4 teclrnikq,
w szczcgólności poligra|iczną,
fotograficznq, cyfrowq, drukarsk4
skanowanie, wprowadzanie do
pamięci komputera i zamieszczanie
w ksiażce w ]iczbie 1 korzystaiacego

o

wprowadzenie do obrotu
^n,oin'łl' 

l'lh

zwielokrotnionych
eszemolarzv utworu

wprowadzenie do obrotu 7

publiczne udostępnienie
utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu t w czasie
przez siebie wybranym

r publiczneudostępnienie
. udostępnianieelektronicznejwersji

zdjęćw taki sposób abykażdymógł
mieć do nlch dostęp W miejscu i W

czasie przez siebie wybranym w
szczególności poprzez
umieszczanie ich na stronach
internetowych z możliwościq
nieograniczonego pobrania na
ttrz4dzenia elektroniczne w
formatach *epub *mobi *PDF

wystawienie e publicznewystawianie,
wyświetlanie, i prezentacie

2

9) informacja o zawartych porozumieniach, o których mowa W art. 1071 ust. 1, 2 lub 4 ustavvry z
dnia 4lutego 7994r' o prawie autorskim i prawach pokrewnych ($ a pkt 9 RozporządzeniaJ

W roku sprawozdawczym ZPAP nie zawarł zadnych porozumień, o których mowa w art. ].07.

ust. 1, 2lub 4 ustawy z dnia 4 lutego L994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

10) informacja, czy Został wznaczony podmiot, o którym mowa W art. 1071 ust. 4 ustawy z dnia 4
lutego 1'994r' o prawie autorskim i prawach pokrewnych ($ a pkt 1.0 Rozporz4dzeniaJ

W roku sprawozdawczymZPAP nie został wyznaczony jako podmiot, o którym mowa W art.
1071 ust, 4 ustawy z. dnia 4 iutego L994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

11) wskazanie wysokości wynagro dzen z tytułu zbiorowego zarz4dzania zainkasowanych w roku
sprawozdawCZym na poszczegóInych polach eksploatacji, w tym odrębnie z tytułrr art.70 ust. 21

ustawy z dnia 4lutego 1,994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w kwotach netto ($ 4
pkt 11 Rozporządzenia)

ogólna kwota wynagrodzeń zainkasowana W roku sprawozdawczym wynosiła 42'133,68
złotych brutto.
ZPAP nie inkasuje wynagrodzeń z tytułu art.70 ust' 2r ustawy z dnia 4lutego 1'994r' o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wysokość wynagrodzeń z tytułu zbiorowego zarz4dzania zainkasowanych W roku
sprawozdaw CZym na p oszcze gólnych p olach eksploatacji wynosi :



a

a

reprodukcja utworóW i zamieszczenie w ksiqzcefczasopiśmie/albumie/na stronie
internetowei - 3.21,6,14 zt brutto
nadanie utworu Za pomocq wizji przewodowej |ub bezprzewodowej przez stację
naziemną lub za pośrednictwem satelity _ 686,34 zł brutto
publiczne Wystawienie reprodukcji utworu - 5'9+B,2B zł brutto
reprodukcja i wprowadzenie do obrotu Zestawu plakatów _ zB,9BB,64 zł brutto

Pozostała kwota W wysokości 3'294,28 złotych brutto, wynika z umów |icencyjnych
podpisanych przed rokiem sprawozdawczym, z których wynagrodzenie zainkasowano w roku,
sprawozdawczym, zaś w zwl4zku z ówczesn4 formułą umów licencyjnych zawieranych przez
ZPAP z użytkownikami, w których wynagrodzenie autorskie ujmowane było w postaci ł4cznej
kwoty na wszystkich wymienionych w tych umowach polach eksploatacji, nie sposób wskazać
jednoznacznie kwot odnośnie poszczególnych pól eksploatacji.

72) wskazanie wysokości opłat zainkasowanych z tytułu zbiorowego zarz4dzania w roku
sprawozdaw czym, w kwotach netto :

aJ na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
b) na podstawie art" 201ust' 1 ustawy ($ a pkt L2RozporządzeniaJ

ZPAP nie dokonuje inkasa opłat na podstawie ww, przepisów ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

13) wskazanie wysokości wynagrodzeń i optat uzyskanych w roku sprawozdawczym od krajowych
lub zagranicznych organizacji zbiorowego zarzqdzania, w tym na podstawie umów o
jednostronnej lub wzajemnej reprezentacji, w kwotach netto [$ 'ł pkt 13 Rozporzqdzenia)

W roku sprawozdawczym ZPAP otrzymat opłaty, pobierane na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art.
201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez inne organizacje zbiorowego
zarz4dzania, tj.: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarzqdzania
Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KoPIPoL oraz Stowarzyszenie
Wydawców REPR0PoL. Ich wysokość przedstawia poniższa tabela.

ZAiKS
art.20 ust. 1 Pr. Aut.

KOPIPOL
art.20 ust.1 oraz

art.201 ust. 1 Pr. Aut.

REPROPOL
art.20 ust.1 oraz

art.201 ust. 1 Pr. Aut.
20.9B3,04 zł
2.0B2,B5 zł

400,70 zł

.J'9.214,54 zł
21.41.9,69 zł
1.6.972,05 zł

51B,55 zł
25,30 zł

,J.7.1.16,42 zł
7.226,24 zt

L6B,B4 zł

łacznie: 23'466'59 zł netto Łacznie: 82'432,79 zł netto łacznie: 1'68'B4 zł netto

SUMA: 1.06.068,22 zt netto

14) wskazarrie wysokości i
rol<u sprawozdawczym,

podstawy prawnej
z wyjaśnieniem

potr4ceń dokonanych
powodów WZroStu

17

tytułem kosztów inkasa w
kosztów W stosunku do



poprzedniego roku sprawozdawczego, jezeli taka sytuacja miała miejsce is 4 pkt 1.4

Rozporzqdzenia)

Na podstawie $ 3 ust. 5 Regulaminu Repartycji Zwi4zku Polskich Artystów Plastyków, przy!
dokonywaniu podziału WynagrodzaltrutorskichCIraZNVynagrodzeń Źtflytułu droit deB.lite,|f [t]akŻe!
wŹlłiązkutf Eepartycjątposednią(opłat PEytułu tkopiowaniaEraDrułasnyLłzytek|bsobiśyrbsobl
trzecich) l]od llnaIezności t]bruttolprzypadającejt1kazdanu!uprawnionemu!ĘlpotrącanelkovtyD
adminiśracyjne6razproWiz1aŻF.APW|Żryczałtowanej|Wysokościn}oń"w roku sprawozdawczym,
dnia 26 czerwca 201'5r' Zarz4d Główny ZPAP uchwalił nowy Regulamin reparĘcji Zwiqzku
Polskich Artystów Plastyków, który zast4pił poprzednio obowi4zuj4cy, przy CZym wysokość
potrqceń nie uległa zmianie i pozostała na poziomie 200lo' Regulamin, o którym mowa stanowi
załączniknr 10, .t

W roku sprawozdawczym ZPAP dokonał potr4ceń tytułem kosztów inkasa w wysokości
6.866,Ą0 zł netto. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż ws]<utek omyłki rachunkowej, dokonanej
podczas przygotowywania sprawozdaniaz działaIności ZPAP zaro\< 2014 błędnie wskazano, że
ZP|łP w roku sprawozdawczym nie dokonał potrqceń tytułem kosztów inkasa' Wobec
powyższego pragniemy dokonać sprostowania, wskazujqc, iŻ W poprzednim roku
sprawozdawczym, tj. 20t4 ZPAP dokonał potrąceń tytułem kosztów inkasa w wysokości
2.198,00 zł netto' Wzrost wysokości potrqceń w roku sprawozdawczym w stosunku do
poprzedniego wynika ze wzrostu otrzymanychprzez ZPAP wynagrodzeń'

15) wskazanie wysokości wynagrodzeń wypłaconych osobom, które dokonuj4 inkasa wynagrodzeń
lub opłat na podstawie pełnomocnictw lub umów cywilnoprawnyclr (s 4 pkt 15

Rozporzqdzenia)

Czynności w ramach zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi przez ZPAP zwi4zane z
dokonywaniem inkasa wynagrodzeń lub opłat s4 wykonywane przez pracowników Biura
Zarz4du Głównego ZPl\P na podstawie umów o pracę'

ROZDZIAŁ 4 (s s Rozporządzenia)

1} kopia obowiqzujqcego regulaminu lub innego aktu wewnętrznego określajqcego zasady
repartycji, ze wskazaniem treści zmian tych aktów w roku sprawozdawczym [$ 5 pkt 1

Rozporz4dzenia)

Regulamin repartycji Zwi4zktt Polskich Artystów Plastyków stanowi załącznik nr 10 do

niniejszego sprawozdania.

2) wskazanie wysokości i podstawy prawnej dokonanych potr4ceti tytułem kosztów repartycji w
roku sprawozdawczym ($ 5 pkt 2Rozporz4dzenia)

Na podstawie S 3 ust' 5 Regulaminu Repartycji Zwi4zku Polskiclr Artystów Plastyków, przyn
dokonyruaniu tBodziałumvynagrodzaiButorskich tsrazffivynagrodzenŹńytułudroit deBlite,Bffiakże!
wrzrruiązkutf nęartycjąposrednią(opłat Źtrytututkopiowaniaman/1iłasnyLUzytekEsobiśyEsob!
trzecich) lodnnaIeznościlbruttolprzypadającej!kazdanu!uprawnione.r]u !Ęlpotrącanelkogty!
adminiśracyjnearaz.prowiĄa,trAPv,tfryęałtowanejMvysokosciŻ)%.W roku sprawozdawczym,
dnia 26 czerwca 201'5r' Zarz4d Główny ZPAP uchwalit nowy Regulamin repartycji Związku
Polskich Artystów Plastyków, który zast4pił poprzednio obowiqzujący, przy CZym wysokość
potrqceń nie uległa zmianie i pozostała na poziomie 20%' Regulamin, o którym mowa stanowi
zał4czniknr 10.

W roku sprawozdawczymZPAP nie dokonat potrqCeń tytułem ]<osztów repartycji.



3) wskazanie wysokości i podstawy prawnej dokonanych potr4ceń na poszczególne cele inne niż
koszty inkasa lub repartycji, w tym na działalność socjalna lub promocyjną [S 5 pkt 3

Rozporzqdzenia]

W roku sprawozdawczym nie dokonano potr4ceń na cele inne niż koszty inkasa lub repartycji, w
tym na dziatalność socjalną lub promocyjnq'

4) omówienie i uzasadnienie sposobu zarz4dzania środkami uzyskanymi z wynagrodzeń i opłat do

czasu ich wypłaty uprawnionym, w tym wskazanie celu, na jaki s4 przeznaczone odsetki ztych
Iokat, rachunków bankowych araz pozostałych instrumentów rynku finansowego lub
kapitałowego ($ 5 pkt 4 Rozporz4dzenial 

]t

Środki uzyskane i z wynagrodzeń i opłat sq gromadzone i przechow}'wane na rachunkach
bankowych ZPAP do czasu ich wypłaĘ uprawnionym. odsetki od tych środków zwiększaj4 ich
pulę.

5) wskazanie ł4cznej wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń przekazanych W roku
sprawozdawczylrr poszczególnym krajowym organizacjom zbiorowego zarz4dzania oraz innym
podmiotom krajowym reprezentuj4cym uprawnionych ($ 5 pkt 5 RozporzqdzeniaJ

W roku sprawozdawczym ZPAP nie przekazat innym krajowym organizacjom zbiorowego
zarz4dzania oraz innym podmiotom krajowym reprezentujqcym uprawnionych jakichkolwiek
wynagrodzeń i innych świadczeń,

6) wskazanie łącznej wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń przekazanych W roku
sprawozdawczym Zagranicznym organizacjom zbiorowego zarzqdzania oraz innym podmiotom
reprezentująCym uprawnionych, W tym na podstawie umów o wzajemnej lub jednostronnej
reprezentacji ($ 5 pkt 6 Rozporzqdzenia)

W roku sprawozdawczym ZPAP nie przekazał' zagranicznym organizacjom zbiorowego
zarzqdzania oraz innym podmiotom reprezentuj4cym uprawnionych, W tym na podstawie
umów o wzajemnej lub jednostronnej reprezentacji jakichkolwiek wynagrodzeń i innych
świadczeli.

7) wskazanie ł4cznej wysokości dokonanych w roku sprawozdawczym wypłat wynagrodzeń
brutto dokonanych bezpośrednio na rzecz uprawnionych oraz |iczby uprawnionych objętych
wypłatami ($ 5 pkt 7 Rozporz4dzenia)

W roku sprawozdawczym ZPAP nie dokonał wypłat wynagrodzeń brutto dokonanych
bezpośredn io na rze cz uprawnionych.

8) wskazanie ł4cznej wysokości środków przekazanych w roku sprawozdawczymposzczególnym
kraj owym o rganizacj o m zb i o rowe go zar z4dzania:

aJ na podstawie art, 20 ust. 1 ustawy
b] na podstawie art. 201 ust' 1 ustawy ($ 5 pkt B Rozporz4dzeniaJ

ZPAP nie dokonuje inkasa opłat na podstawie ww. przepisów ustawy rr prawie autorskim i
prawach pokrewnych ani nie przekazuje innym oZZ środkóW Z tego tytułu.

9) wskazanie tqcznej wysokości dokonanych w roku sprawozdawczym
opłat bezpośrednio na rzecz uprawnionych oraz liczby uprawnionych
pkt 9 Rozporz4dzenia)

Wypłat brutto środkÓw z
objętych wypłatami [$ 5

L9



W roku sprawozdawczym ZPAP nie do]<onał wypłat z opłat bezpośrednio na rzecz
uprawnionych' W skład Komisji ds' Repartycji, dokonujqcej podziału ww, opłat poprzez
repartycję pośredni4, wchodzi m'in. członek l(omisji Ilewizyjnej, a w zwiqzku z rezygnacj4 w
roku sprawozdawczym członków Głównej l{omisji Rewizyjnej i możliwościq powołania jej
nowych członków dopiero w listopadzie ubiegłego roku, niemożliwym się stało dokonanie
podziału ww. optat w roku sprawozdawczym. UkonsĘtuowanie się Głównej Komisji Rewizyjnej
2B listopada 2015r' spowodował'o, ze dopiero od tego momentu możliwym było podjęcie
dalszych działanZPAP,zmierzaj4Cych do prawidłowego podziału ipoźnlejszej wypłaty środków
pochodz4cych z opłat z tytułu kopiowania utworów na użytek osobisty. Dnia 20 grudnia 2015r.
Zarz4d Główny ZPAP podj4ł Uchwałę nr 97, moc4 której powołał Komisję do spraw Repartycji,
zaś sam podział został dokonany juŻw 20L6r, 

]t

10) wskazanie ł4cznej wysokości wynagrodzeń zainkasowanych w roku sprawozdawczym i
Iatach poprzednich, podzielonyclr i wci4ż niewypłaconych na ]<oniec roku sprawozdawczego,ze
Wskazaniem liczby uprawnionych i wyjaśnienie m powodóW niewypłacenia środków ($ 5 pkt 10
Rozporz4dzeniaJ

W roku sprawozdawczym z tytułu zawartych umów zainkasowano Wynagro dzenia wysokości
42,1.33'68 złotyclr brutto.

W latach poprzednich zainkasowano następuj4ce kwoĘ wynagrodzeń: w roku 201'4 - 1-3'237,84;
w roku 201'3 - 6'457,B1 złoĘch, w roku 2,01'2 - 1.531,68 złotych' Jednocześnie pragniemy
wskazać, że podane w ubiegłorocznym sprawozdaniu z działalności ZPAP kwoty wskazane jal<o

ł4czna wysokość zainkasowanych wynagrodzeń, były kwotami wszystkich wynagrodzeń, jakie
wpłynęły na rachunek bankowy ZPAP, równiez z innych tytułów, nie zaś z wynagrodzei.l
zainkasowanych z tytułu podpisanych umów licencyjnych. Wobec powyzszego, podane wyżej
kwoĘ są kwotami wynagrodzeń zainkasowanych w roku sprawozdawczym i lataclr
poprzcdniclr, które sq podziclone, ich wiclkość wynil<a z treści umów. Uprawnionymi sq
podmioty, którym przysługujq autorskie prawa majqtkowe do utworów plastycznych, których
wykorzystania dotycz4 zawarte umowy. Liczba znanych uprawnionych do wynagrodzeń
zainkasowanych w roku sprawozdawczym wynosi 26' oprócz tego ZPAP udzielał również zgody
na wykorzystanie utworóW, co do których uprawnieni z tytułu autorskich praw majqtkowych
nie zostali ustaleni. Umowy zostały Zawarte przez ZPAP, jako prowadz4cego cudze sprawy bez
zlecenia' Część z ww. środków w ł4cznej kwocie 57.668,05 nie zostało jeszcze wypłacone
uprawnionynr z powodu niemożności ich zidentyfikowania (w szczególności nieustalenia kręgu
spadkobierców), w tym trudności z ustaleniem miejsca pobytu uprawnionyclr' ZPAP cały czas
poszukuje uprawionyclr w celu dokonania ww. wypłat'Zww, podzielonych kwot wynagrodzeń,
w roku 2016 dokonano wyptaty w ł4cznej kwocie 5.692,96 zł na rzecz B uprawnionych. Ponadto,
według stanu z dnia niniejszego Sprawozdania ZPAP m.in. zidentyfikował potencjalnych
spadkobierców, ale za uprawnionych do otrzymania wynagrodzeń z tytułu eksploatacji utworów
zostanq uznani po przedstawieniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
sp adku lub n otarial ne go p o świadcz eni a dzi edziczenla'

11) wskazanie ł4cznej wysokości wynagrodzeń zainkasowanych w roku sprawozdawczym i
latach poprzednich,wci4z niepodzielonych i niewypłaconych na koniec roku sprawozdawczego,
z wyjaśnieniem powodów braku podziału (5 5 pkt 1.1. |\ozporzqdzenia)

We wskazanym zakresie brak środków niepodzielonych. Wynagrodzenia zainkasowane w roku
sprawozclawczym Sq podzielone, ich wielkości wynikaj4 z treści umów (jak w pkt. 10)

L2) wskazanie ł4cznej wysokości opłat zainkasowanych w roku sprawozdawczym i latach
poprzednich, podzielonyclr i wciąż niewypłaconych na koniec roku sprawozdawczego, ze
wskazaniem |iczby osób uprawnionych i wyjaśnieniem powodów niewypłacenia środków:



aJ na podstawie art' 20 ustawy, W tym odrębnie dla części, o której mowa w s 9 pkt 2

rozporz4dzenia Ministra Kultury z dnia2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii
urz4dzeń i nośników służqcych do utrwalania utworów oraz opłat od tych urz4dzeil' i
nośników z tytułu ich sprzedazy przez producentów i importerów (Dz. U. Nr 105, poz'
991-, z 2008 r. Nr 235, po2.1,599 oraz 2201.7 r. Nr 105, poz. 61.6),

b) na podstawie art.201ustawy; ($ 5 pkt 72Rozporz4dzenia)

Ł4czna wysokość opłat zainkasowanych w roku sprawozdawczym i w latach poprzednich,
podzielonych i wciqż niewypłaconych na koniec roku sprawozdawczego wynosi 902,03 złotych"
PowyŻsza kwota nie została wypłacona w związku ze śmiercią jednej osoby uprawnionej oraz,
nieustalenie m przez ZP AP jej spadkobierców'

13) wskazanie ł4cznej wysokości opłat zainkasowanych w roku sprawozdawczym i latach
poprzednich, wci4ż, niepodzielonych i niewypłaconych na koniec roku sprawozdawczego, z
wyjaśnieniem powodów niewypłacenia środków:

aJ na podstawie art. 20 ustawy,
b] na podstawie art. 201 ustawy; (5 5 pkt 13 RozporzqdzeniaJ

Ł4czna wysokość opłat zainkasowanych w roku sprawozdawczym WynoSiła ].29.BB5,B9 złotych
brutto, zaś w roku ?,01'4 - 1,1'4,349,96 Złotych brutto.

Powyższe kwoty to suma wpłat na konto APA w 201'4 i 20].5 roku, która nie została podzielona i
wypłacona w roku sprawozdawczym, z przyczyn określonych w pkt 9) powyzej' Podział i
wypłata tych środków nastqpiła w roku 2016.

14) wyjaśnienie zasad ze wskazaniem podstawy prawnej które organizacja stosuje w celu
o]<reślenia środków co których upłynq termin przedawnienia roszczeń o wypłatę, wskazanie
wysokości tych środków na koniec roku sprawozdawczego oraz ich przeznaczenie ($ 5 pkt 1a
Rozporzqdzenia)

Przyjęto, że termin przedawnienia roszczeń o wypłatę wynagrodzeń należnych twórcom z tytułu
eksploatacji ich utworów i zainkasowanyclr przez ZPAP na podstawie stosownych umów z
użytkownikami wynosi 10 lat (art. 1"1.B k.c.). Przy czym przyjęto, ze bieg przedawnienia
roszczenia o wypłatę WW' Wynagrodzenia rozpoczyna się w dniu, w którym uprawniony mógł w
obiektywnie najwcześniejszym terminie dowiedzieć się o istnieniu takiego roszczenia wobec
ZPAP, nie zaś w dniu zainkasowania go przezZPAP od użytkownika" W przypadku wyst4pienia
przedawnienia, kwota przedawniona zasila pulę środków przeznaczonych do wypłaty twórcom
(uprawnionym) niezależnie od upływu terminu przedawnienia, po uprzednim wykazan'luprzez
nich posiadania takiego roszczenia wobec ZPAP.

$ 6 Rozporządzenia

wykaz uchwał podjęĘch w danym roku sprawozdawczym przez organy organizacji zbiorowego
zarz4dzania, dotyczqcych zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi, zawierajqcy: numer, datę podjęcia oraz tytuł uchwały 6ł i\ :i;'i

l.*ł'}!i.'l';.q .!l}rdi]..l ,;, ] i1'

Wykaz
uchwał podjętych w roku 2015 dotyczących zbiorowego zarządzania prawami

autorskimi lub prawami pokrewnymi
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Uchwała Nr 37 z dnia 06 iutego 201'5r. w sprawie przy)ęcia zwaloryzowanego cennika
wynagrodzeń zakorzystanie z praw autorskich do utworów plasĘcznych na 201.2;

Uchwała Nr 38 z dnia 06 lutego 201.5r' zwa\oryzowanego cennika wynagrodzeń za
korzystanie Z praw autors]<iclt do utworów plastycznych na 2013;
Uchwała Nr 39 z dnia 06 lutego 201'5r' zwa|oryzowanego cennika wynagrodzeń za
korzystanie Z praw autorskich do utworów plastycznych na 2014;
Uclrwała Nr 40 z dnia 06 lutego 2015r. zwa|oryzowanego cennika wynagrodzeń za

korzystanie zpraw autorskich do utworów plastycznych na 2015;
Uchwała Nr 54 z dnia 11 kwietnia 20I5r. upoważaniajqca biuro prawne do czynności
zwi4zanych z inkasern wynagrodzenia z tytułu droitldeEuitq ]t

6] Uchwała Nr 58 z dnia27 CZerwCa201.5r, ustalajqca nowy formularz umowy o powierzenie
autorskich praw majqtkowych;
Uchwała Nr 59 z dnia27 czerwca20L5r'przyjmujqca nowy regulamin repartycjiZPAP;
Uchwała Nr 60 z dnia 27 czerwca 201'5r' przyjmująca nowy regulamin czynności ZPAP w
zakresi e zb io rowe go zarzqdzania i o chro ny p raw autorski ch;

Uchwała Nr 95 z dnia 20 grudnia 201.5r, ustalaj4ca wzór wniosku o przyznanie środków z
Funduszu Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków;
Uchwała Nr 96 z dnia 20 grudnia 201'5r' ustalaj4ca wzór wniosku o przyznanie środków z
Funduszu Socjalnego;
Uchwała Nr 97 z dnia 20 grudnia 201-5r. ustalaj4ca Skład Komisji do spraw Repartycji.

Zał4cznlki:
1. aktualny statut ZPAP; '

2. uchwała o powołaniu Komisji ds' Repartycji;
3' wzór umowy licencyjnej;
4' wzór umowy o powierzenie i zarz4dzania i ochrony praw autorskich;
5. Uchwała Zarz4du Głównego nr 60 z dnia 27 czerwca 2075r' wraz Z Regulaminem

czynności Zwi4zku Polskich ArĘstów Plastyków w zakresie zbiorowego zarz4dzania i
ochrony praw autorskich;

6" Cennik obowi4zuj4cy do 31 marca 2015 r.;

7. Cennik obowiqzujqcy od 1 kwietnia 2015 r.;
B. Uchwała Nr 39 z dnia 06 lutego 201'5r. o waloryzacji stawek kwotowych wynagrodzeń

autorskich zawarĘch w Cenniku wynagrodzeń autorskich za |<orzystanie Z praw
autorskich do utworów plastycznych na 201'4;

9' Uclrwała Nr 40 z dnia 06 lutego 20,].5r' o waloryzacji stawek kwotowyclr wynagrodzeń
autorskich zawartych w Cenniku wynagrodzeń autorskich za |<orzystanie z praw
autorskich do utworów plastycznych na 2015;

1. 0. Regulamin Repartyc ji Zwi4zku Polski ch ArtystóW Plastyków.

PR*ifrF;$

22










