
Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania

(Umowa Powiernicza)

zawarta w Warszawie dnia …………………. roku pomiędzy:

Panią/ Panem (Powierzający)

imię i nazwisko,
pseudonim

data i miejsce
urodzenia

obywatelstwo

dyscyplina
artystyczna

ulica, nr domu i
mieszkania

kod pocztowy,
miejscowość

telefon, fax

e-mail

konto bankowe dla
wpłat

i

Związkiem Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 7/6 00-496
Warszawa,  wpisanym  do  rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,
fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod  numerem  KRS  0000106679,  posiadającym  REGON  001401758  oraz  NIP  5260251380,
reprezentowanym przez Dr.  Janusza  Janowskiego,  Prezesa  ZPAP oraz  Adriannę  Garnik,  Skarbnika
ZPAP  

§ 1 

Przedmiot Umowy Powierniczej

1. ZPAP oświadcza, że jest stowarzyszeniem:

1.1.   działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach,   

1.2.   zrzeszającym twórców - artystów sztuk wizualnych o specjalnościach: malarstwo, grafika,

rzeźba,  medalierstwo,  ceramika,  szkło,  witraż,  tkanina,  wzornictwo  przemysłowe,

architektura wnętrz, mebel, scenografia, konserwacja dzieł sztuki, wystawiennictwo, 
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1.3. posiadającym  status  organizacji  zbiorowego  zarządzania  prawami  autorskimi w

rozumieniu art. 104 i n. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonującym

zgodnie z decyzją Ministra Kultury (Zezwolenie Ministra Kultury) z dnia 1 lutego 1995 roku

nr DP.041/Z/5/95 (z  poźn.  zmianami)  zbiorowy zarząd prawami  autorskimi  do utworów

plastycznych  na  wskazanych  w  tej  decyzji  polach  eksploatacji  oraz  pobieranie  na  rzecz

twórców  bądź  ich  spadkobierców  wynagrodzenia  w przypadku  zawodowej  odsprzedaży

oryginalnych egzemplarzy utworów plastycznych (droit de suite). 

2. Powierzający oświadcza, że jest uprawniony z tytułu praw autorskich do utworów plastycznych1. 

3. Powierzający  oświadcza,  że  nie  powierzył  innej  organizacji  zbiorowego  zarządzania  praw  w

zakresie objętym niniejszą umową.

4. Na  podstawie  niniejszej  Umowy  Powierniczej  Powierzający  powierza  ZPAP  wykonywanie

zbiorowego zarządu w odniesieniu do służących Powierzającemu praw do utworów plastycznych,

a  ZPAP  zobowiązuje  się  do  zarządzania  tymi  prawami  we  własnym  imieniu,  ale  w  interesie

Powierzającego (Powierzenie).

5. Powierzenie obejmuje wszystkie utwory, o których mowa w ust. 1 powyżej, zarówno oryginalne,

jak i w postaci opracowania, utworu wkładowego w utworach audiowizualnych lub w odniesieniu

do rozpowszechniania, na które zgodnie z obowiązującym prawem nie jest wymagane zezwolenie

twórcy, ale służy mu prawo do wynagrodzenia.

6. Powierzenie obejmuje wszystkie utwory należące do kategorii, o których mowa w ust. 1 powyżej,

tak istniejące w dniu dokonania Powierzenia, jak i powstałe w okresie trwania Powierzenia, do

których autorskie prawa majątkowe służą Powierzającemu.

7. Powierzenie następuje:

7.1. na czas nieoznaczony,

7.2. na zasadzie wyłączności ZPAP w wykonywaniu praw objętych Powierzeniem,

7.3. na  wszystkich  polach  eksploatacji  objętych  niniejszym  Powierzeniem,  w  szczególności  na

polach eksploatacji objętych Zezwoleniem Ministra Kultury,

7.4. na zasadzie umocowania ZPAP do działania we własnym imieniu i na rzecz Powierzającego,

7.5. na zasadzie  działania  bez ograniczenia  terytorium, na którym jest  wykonywane zbiorowe

zarządzanie, tj. obejmując terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytoria innych państw.

§ 2

Zasady wykonywania zbiorowego zarządu przez ZPAP

1. Powierzenie  obejmuje  zarządzanie  prawami  autorskimi  do  utworów  plastycznych,  w  tym  do

pobierania wynagrodzenia,  na następujących polach eksploatacji:

1 utworem plastycznym w rozumieniu Umowy Powierniczej jest w szczególności utwór z dziedzin wymienionych

w §1 ust.1 pkt 1.2. Umowy   
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1.1. zwielokrotnianie  jakąkolwiek  techniką,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu

magnetycznego i techniką cyfrową;

1.2. wprowadzanie do obrotu oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu;

1.3. użyczenie i najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu;

1.4. wystawienie;

1.5. publiczne udostępnianie  utworu w taki  sposób,  aby każdy mógł  mieć  do niego dostęp w

miejscu i w czasie przez siebie wybranym.   

2. ZPAP działa w charakterze organizacji zbiorowego zarządzania, legitymującej się określonymi w

ustawie  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  uprawnieniami  i  obowiązkami,  tylko  w

odniesieniu  do  pól  eksploatacji  wynikających  z  Zezwolenia  Ministra  Kultury.  W  przypadku

rozszerzenia  pól  eksploatacji  objętych Zezwoleniem Ministra  Kultury  ZPAP wykonuje  zbiorowy

zarząd w odniesieniu do utworów plastycznych Powierzającego bez konieczności zmiany niniejszej

Umowy. W przypadku zmiany Zezwolenia Ministra Kultury, polegającej na wyłączeniu określonych

pól eksploatacji z wykonywania zbiorowego zarządu przez ZPAP,  ZPAP może nadal reprezentować

na nich Powierzającego, jako jego pełnomocnik.

3. Zobowiązanie ZPAP w odniesieniu do zbiorowego zarządzania obejmuje:

3.1. w  odniesieniu  do  pól  eksploatacji  objętych  Zezwoleniem  Ministra  Kultury,  ochronę

powierzonych praw oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy, a w szczególności

udzielanie licencji i dochodzenie ochrony, w tym:

a) ustalanie  wysokości  wynagrodzenia i  jego dochodzenie,  w tym kontrolę  prawidłowości

jego naliczenia,

b) dochodzenie roszczeń związanych z  wykonywaniem umów, jak  również z  naruszaniem

praw  do  utworów  objętych  Powierzeniem  lub  związanych  z  naruszeniem  umów  o

korzystanie z tych utworów,

c) ustalanie zasad naliczania i wysokości wynagrodzenia i opłat oraz dochodzenie roszczeń,

m.in. z tytułu korzystania z utworów niewymagającego zgody twórcy w zakresie, w którym

twórcy służy jedynie prawo do wynagrodzenia,

d) dochodzenie  –  pobranych  przez  upoważnione  lub  wyznaczone  do  tego  organizacje

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – opłat z tytułu kopiowania na własny użytek

osobisty lub innych przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne,

e) dochodzenie  lub  zabezpieczanie  roszczeń  określonych  powyżej,  a  także  roszczeń

informacyjnych,

3.2. w odniesieniu do pól eksploatacji nieobjętych Zezwoleniem Ministra Kultury: upoważnienie

do  zbiorowego  zarządzania  powierzonymi  prawami  polegającego  m.in.  na  stałym

pośredniczeniu, w zakresie swojej działalności i za wynagrodzeniem, przy zawieraniu umów z

użytkownikami lub innymi organizacjami zbiorowego zarządzania na rzecz Powierzającego, w

tym:

a) ustalanie wysokości wynagrodzenia i jego dochodzenie, w tym kontrolę prawidłowości

jego naliczenia,

b) ustalanie zasad naliczania i wysokości wynagrodzenia i opłat oraz dochodzenie roszczeń,

m.in.  z  tytułu  korzystania  z  utworów niewymagającego  zgody  twórcy  w zakresie,  w

którym twórcy służy jedynie prawo do wynagrodzenia,
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c) dochodzenie roszczeń związanych z wykonywaniem umów, jak również z naruszaniem

praw  do  utworów  objętych  Powierzeniem  lub  związanych  z  naruszeniem  umów  o

korzystanie z tych utworów,

d) zabezpieczanie roszczeń wymienionych powyżej.

3.3. w odniesieniu do pobierania wynagrodzenia z tytułu droit de suite: 

a) ustalanie wysokości wynagrodzenia i  jego dochodzenie, w tym kontrolę prawidłowości

jego naliczenia,

b) dochodzenie  lub  zabezpieczanie  roszczeń  o  zapłatę  wynagrodzenia  od  podmiotów

zobowiązanych  w  rozumieniu  odpowiednich  przepisów  ustawy  o  prawie  autorskim  i

prawach pokrewnych,

c) dochodzenie lub zabezpieczanie roszczeń informacyjnych.

4. Powierzenie nie obejmuje zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.

5. Powierzający może złożyć oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przesyłając

je listem poleconym do ZPAP, że:

5.1. powierzenie  następuje  z  wyłączeniem  wskazanych  w  oświadczeniu  Powierzającego  pól

eksploatacji,

5.2. powierzenie  następuje  z  wyłączeniem  określonych  w  oświadczeniu  Powierzającego

terytoriów albo z ograniczeniem do określonego terytorium,

5.3. powierzenie  następuje  z  wyłączeniem  określonej  części  repertuaru  –  praw autorskich  do

utworów plastycznych,

5.4. z  korzystania  objętego  zezwoleniem  w  odniesieniu  do  wskazanych  utworów  wyłącza

dokonywanie ich pierwszego utrwalenia na nośniku lub włączenia do reklamy.

6. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, stosuje się odpowiednio § 5 niniejszej Umowy.

7. ZPAP  zobowiązuje  się  wykonywać  zbiorowy  zarząd  z  zachowaniem  należytej  staranności,  na

zasadzie równego traktowania, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym

w szczególności Prawem o stowarzyszeniach i ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych

oraz Statutem ZPAP, bez uszczerbku dla praw osobistych, w tym autorskich do utworów objętych

niniejszym Powierzeniem.

§ 3

Obowiązki Powierzającego

1. Powierzający jest zobowiązany:

1.1. do  zgłaszania  do ZPAP,  na  zasadach obowiązujących  w ZPAP i  w sposób pozwalający  na

identyfikację zgłaszanych utworów, zarówno powstałych przed dniem dokonania niniejszego

Powierzenia, jak i tych, które powstaną w trakcie jego trwania,

1.2. w miarę możliwości informować ZPAP:

a) wszelkich prośbach osób trzecich o umożliwienie skorzystania z praw autorskich objętych

Powierzeniem;   

b) zauważonych lub wiadomych Powierzającemu przypadkach naruszeń powierzonych ZPAP

praw autorskich Powierzającego;

4



c) dokonanych rozporządzeniach prawami autorskimi lub udzielonych licencjach na rzecz

osób trzecich.  

2. Zgłoszenie utworów powstałych po dniu dokonania Powierzenia powinno następować nie później

niż  w  terminie  1  miesiąca  po  ich  pierwszym  publicznym  udostępnieniu  publiczności  na

którymkolwiek z pól eksploatacji objętych Powierzeniem.

3. Określony  powyżej  obowiązek  zgłoszenia  stosuje  się  odpowiednio  do  wkładów  w  utworze

współautorskim, utworach połączonych i utworze zbiorowym.

4. Jeżeli  nie  dokonano  zgłoszenia  lub  dokonano  zgłoszenia  nieodpowiadającego  rzeczywistemu

stanowi prawnemu, ZPAP nie odpowiada za skutki niewykonania niniejszego Powierzenia, w tym

za  skutki  zaniechania  dochodzenia  wynagrodzenia  lub  innych  roszczeń,  a  także  pominięć  lub

niewłaściwego  wyliczenia  wynagrodzeń,  chyba,  że  wie  o  autorstwie  utworu  lub  udziale

Powierzającego  w  prawach  do  danego  utworu,  np.  z  dokumentów  dostarczonych  przez

korzystających z utworów.

5. W razie niepoinformowania ZPAP o zmianach mających znaczenie dla wykonywania Powierzenia

ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

6. W celu  wykonywania  zarządzania  prawami  Powierzającego,  w  tym  dochodzenia  ich  ochrony,

Powierzający udziela ZPAP pełnomocnictwa do reprezentowania Powierzającego w tym zakresie i

dokonywania wszelkich niezbędnych czynności,  w tym do występowania w jego imieniu przed

wszystkimi  organizacjami,  organami  administracji  państwowej  i  samorządowej  oraz  przed

organami wymiaru sprawiedliwości a także osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami nie

posiadającymi osobowości prawnej. 

§ 4

Wyłączenie odpowiedzialności ZPAP w zakresie pobierania wynagrodzenia 

z tytułu droit de suite

1. ZPAP nie ponosi odpowiedzialności w zakresie pobierania wynagrodzenia z tytułu droit de suite, w

tym  w  szczególności  za  skutki  zaniechania  dochodzenia  roszczeń  o  zapłatę  lub  roszczeń

informacyjnych:

1.1. w  odniesieniu  do  utworów  nie  zgłoszonych  przez  Powierzającego  zgodnie  z  §3  ust.1.

niniejszej Umowy, chyba że dowiedział się o nich na podstawie dokumentów dostarczonych

przez  podmioty  zobowiązane  w  rozumieniu  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach

pokrewnych lecz przed upływem ustawowych terminów do ich dochodzenia;

1.2. w odniesieniu do utworów, o których zawodowej odsprzedaży nie wiedział  i  nie mógł się

dowiedzieć  z  przyczyn  leżących  po  stronie   podmiotów  zobowiązanych,  polegających  w

szczególności na braku ustawowego obowiązku takich podmiotów do zgłaszania ZPAP, jako

organizacji  zbiorowego  zarządzania  prawami  autorskimi  dokonywanych  odsprzedaży

oryginalnych egzemplarzy utworów lub naruszeniu obowiązku ich zgłoszenia ZPAP w razie

zawarcia ze ZPAP odpowiedniej umowy.
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§ 5

Termin i zakończenie Umowy Powierniczej

1. Powierzenie może być wypowiedziane przez każdą ze Stron w formie pisemnej listem poleconym

za potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem

na  koniec  półrocza  lub  koniec  roku  kalendarzowego.  Wypowiedzenie  nie  narusza  praw  i

obowiązków  wynikających  z  umów  licencyjnych  zawartych  przez  ZPAP  na  czas  oznaczony.

Wypowiedzenie Powierzenia przez ZPAP może nastąpić tylko z ważnych powodów w rozumieniu

art. 106 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Powierzenie  nie  wygasa  z  chwilą  śmierci  Powierzającego  lub  przeniesienia  autorskich  i/lub

pokrewnych  praw  majątkowych.  Następcy  prawni  Powierzającego  mogą  wypowiedzieć

Powierzenie na zasadach określonych w ust. 1 powyżej.

3. Mimo wypowiedzenia Powierzenia ZPAP będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich roszczeń

wynikających  z  Powierzenia  oraz  rozliczania  wynagrodzeń  z  tytułu  wykorzystania  utworów

Powierzeniem oraz  opłat  z  tytułu  kopiowania  utworów na  własny  użytek osobisty  lub  innych

przewidzianych  w  ustawie  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  należnych  za  czas

obowiązywania Powierzenia lub stanowiących wierzytelności ZPAP należne od Powierzającego.

 § 6

Ochrona danych osobowych

Powierzający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych z zakresie niezbędnym do

wykonywania zbiorowego zarządzania objętego niniejszym Powierzeniem, w tym do:

a) dokumentowania zakresu praw reprezentowanych przez ZPAP, w tym tworzenia list, ewidencji,

rejestrów lub zestawień,

b) licencjonowania korzystania z praw w zakresie zbiorowego zarządzania,

c) rozliczania wynagrodzeń należnych z tytułu korzystania z utworów objętych Powierzeniem,

d) zawierania  i  wykonywania  umów  z  krajowymi  i  zagranicznymi  organizacjami  zbiorowego

zarządzania,

e) dochodzenia i rozliczania opłat z tytułu kopiowania utworów na własny użytek osobisty lub innych

przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

f) dochodzenia, pobierania i rozliczania wynagrodzeń z tytułu droit de suite, 

g) dochodzenia ochrony utworów objętych Powierzeniem.

§7

Koszty i wynagrodzenie z tytułu Powierzenia

1. Inkasowanie wynagrodzeń i opłat na rzecz Powierzającego oraz wypłata Powierzającemu kwot

zainkasowanych przez ZPAP z tytułu zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich odbywa

się na zasadach obowiązujących w ZPAP, na co Powierzający wyraża zgodę.  

2. Płatności Powierzającego na rzecz ZPAP z tytułu Powierzenia będą ustalane w formie prowizyjnej

od kwot zainkasowanych przez ZPAP na rzecz Powierzającego i będą płatne wyłącznie poprzez

potrącenie  z  wierzytelnościami  Powierzającego wynikającymi  z  pobrania  lub  wyegzekwowania

przez ZPAP wynagrodzeń, roszczeń i opłat na rzecz Powierzającego. 
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3. Na dzień podpisania niniejszej Umowy wysokość prowizji, o której mowa w ust. 2 powyżej wynosi

20% kwoty zainkasowanej przez ZPAP.   

§ 8

Rozwiązywanie sporów i jurysdykcja sądów

Spory  wynikające  z  niniejszej  Umowy  Strony  zobowiązują  się  rozwiązywać  przede  wszystkim  na

drodze polubownej, a w braku osiągnięcia porozumienia do ich rozstrzygnięcia powołany będzie sąd

powszechny właściwy ze względu na siedzibę ZPAP. 

§ 9

Zmiany i uzupełnienia Umowy

Każda  zmiana  lub  uzupełnienie  Powierzenia  wymaga  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

§ 10

Egzemplarze Umowy

Powierzenie sporządzone zostało w dwóch oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

§ 11

Wejście w życie

Powierzenie  wchodzi   w  życie  z  dniem  podpisania  przez  Strony.  Z  tym  dniem  wygasają  skutki

wcześniejszych czynności prawnych między Stronami, a stosunki prawne między Stronami w zakresie

zbiorowego zarządzania podlegają ocenie wg zasad określonych w niniejszym Powierzeniu.

§ 12

Załączniki

Załączniki do niniejszej Umowy Powierniczej obejmują: 

a) kopię dowodu osobistego Powierzającego,

b) dane dla celów podatkowych,

c) oświadczenie o zgodzie na przetwarzania i udostępnienie danych osobowych

Powierzający W imieniu i na rzecz ZPAP:

………………………………… …………………………………….

Dr Janusz Janowski

Prezes ZPAP

…………………………………….

Adrianna Garnik

Skarbnik ZPAP
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