
 

 
UMOWA O ZBIOROWE ZARZĄDZANIE  

 
 
zawarta w Warszawie, dnia .............................................. pomiędzy: 

                                                       
(wypełnia STOART) 

 

Imię i nazwisko  PESEL Telefon kontaktowy Adres poczty elektronicznej 
 
 
 

   

Adres korespondencyjny: 
Ulica, nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Państwo 

 
 
 

   

zwanym/zwaną* dalej „Uprawnionym”, będącym/będącą* spadkobiercą artysty wykonawcy: 

Imię i nazwisko Pseudonimy artystyczne Data urodzenia 
 
 
 

  

Obywatelstwo Zespoły/soliści/nagrania z: Specjalność (instrument) 
 
 
 

  

zwanego/zwanej* dalej „Artystą” 

oraz 

Związkiem Artystów Wykonawców STOART z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, 00-357 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094940, 
reprezentowanym przez: 

 

przewodniczącego/wiceprzewodniczącego* Zarządu ........................................................................................ oraz  

 

sekretarza/zastępcę sekretarza* Zarządu ........................................................................................... 

 

zwanym dalej „STOART”. 

 

§ 1. Powierzenie zbiorowego zarządzania 

1. Uprawniony oświadcza, że jest spadkobiercą artysty wykonawcy utworów muzycznych lub słowno-muzycznych w rozumieniu art. 85 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako „ustawa o prawie autorskim”) oraz przysługują mu  
z tego tytułu prawa do artystycznych wykonań objętych niniejszą umową. 

2. STOART oświadcza, że jest organizacją zbiorowego zarządzania w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej jako „ustawa o zbiorowym zarządzaniu”), która zbiorowo zarządza prawami pokrewnymi 
do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych w zakresie zezwolenia udzielonego przez ministra właściwego  
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Uprawniony powierza STOART, na zasadzie wyłączności, zbiorowe zarządzanie wszystkimi nabytymi przez niego w drodze spadku 
prawami do artystycznych wykonań Artysty, a STOART obejmuje te prawa w zbiorowy zarząd. 

4. Zbiorowe zarządzanie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wykonywanie, w imieniu STOART i na rzecz Uprawnionego, przysługujących 
Uprawnionemu praw do zezwalania na korzystanie z artystycznych wykonań oraz do wynagrodzenia za takie korzystanie, poprzez 
dokonywanie takich czynności jak: 

1) zawieranie umów o korzystanie z artystycznych wykonań lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie; 

2) pobór, podział i wypłatę przychodów z praw należnych Uprawnionemu; 

3) dochodzenie ochrony praw do artystycznych wykonań; 

4) wykonywanie innych uprawnień i obowiązków organizacji zbiorowego zarządzania wynikających z ustawy o zbiorowym 
zarządzaniu oraz ustawy o prawie autorskim. 

5. O ile Uprawniony nie oświadczył inaczej, zbiorowe zarządzanie na podstawie niniejszej umowy obejmuje terytorium całego świata oraz: 

1) następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie, 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie oraz najem, 

c) nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

                                                           
* Niepotrzebne skreślić. 



2) pobieranie, podział i wypłatę wynagrodzenia pochodzącego z opłat, o których mowa w art. 20 ustawy o prawie autorskim, 
uiszczanych przez producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych  
z nimi czystych nośników; 

3) pobieranie, podział i wypłatę wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom na podstawie art. 70 ust. 21 ustawy o prawie 
autorskim, z tytułu korzystania z artystycznych wykonań w ramach utworu audiowizualnego na polach eksploatacji: wyświetlanie, 
najem, odtwarzanie i reprodukowanie na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego; 

4) pobieranie, podział i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia należnego od producentów fonogramów na podstawie 953 ustawy  
o prawie autorskim; 

5) występowanie z powództwem o ochronę praw osobistych Artysty. 

6. O ile Uprawniony nie oświadczył inaczej, zbiorowe zarządzanie na podstawie niniejszej umowy nie obejmuje zawierania w imieniu 
Uprawnionego umów wydawniczych (zezwalania na wprowadzanie do obrotu egzemplarzy artystycznego wykonania oraz utrwalanie  
i zwielokrotnianie utrwalenia artystycznego wykonania, w zakresie w jakim jest ono dokonywane na potrzeby takiego wprowadzenia  
do obrotu). 

7. Oświadczenia Uprawnionego, o których mowa w ust. 5 i 6, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

8. Uprawniony oświadcza, że zarządzania prawami w zakresie objętym niniejszą umową nie powierzył innej organizacji zbiorowego 
zarządzania ani niezależnemu podmiotowi zarządzającemu. 

9. Uprawniony wyraża zgodę na dokonywanie przez STOART podziału i wypłaty pobranych na jego rzecz przychodów z praw na zasadach 
określonych w regulaminie repartycji STOART, a także dokonywania od nich potrąceń na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych 
kosztów zbiorowego zarządzania oraz na prowadzoną przez STOART działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym. 
Potrącenia te będą dokonywane na zasadach i w wysokości określonych w statucie lub właściwych regulaminach STOART, dostępnych  
na stronie internetowej STOART. Uprawniony oświadcza, że zapoznał się z nimi przed zawarciem niniejszej umowy. 

10. Należne Uprawnionemu przychody z praw, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w ust. 9, będą wypłacane przelewem na rachunek 
bankowy nr: 

......................................................................................................................................................................................................... 

11. Wykonywanie czynności zbiorowego zarządu na podstawie niniejszej umowy STOART może zlecać osobom fizycznym lub prawnym.  

12. Uprawniony oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z informacjami o jego prawach i obowiązkach wynikających  
z rozdziału 4 ustawy o zbiorowym zarządzaniu oraz o szczegółowych zasadach wykonywania niniejszej umowy, zawartymi w załączniku  
nr 2 do niniejszej umowy, i oświadcza, że akceptuje te zasady.  

 

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych 

STOART informuje, że jest Administratorem danych osobowych Uprawnionego i zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 ustawy o zbiorowym zarządzaniu 
przetwarza te dane w celu wykonania niniejszej umowy, a Uprawniony oświadcza, że zapoznał się z informacjami o zakresie i zasadach 
przetwarzania jego danych osobowych przez STOART oraz przysługujących mu prawach, zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 3. Czas trwania, zmiana i rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony. 

2. Uprawniony może składać oświadczenia woli związane ze zmianą, wykonywaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy na piśmie, pocztą 
elektroniczną na adres stoart@stoart.org.pl (wysłaną z adresu wskazanego w niniejszej umowie albo zaktualizowanego zgodnie  
z zasadami określonymi w załączniku nr 2), a także poprzez portal e-Wykonawca lub inny środek komunikacji elektronicznej 
udostępniony w tym celu przez STOART. 

3. STOART może składać oświadczenia woli związane ze zmianą lub wykonywaniem niniejszej umowy na piśmie, pocztą elektroniczną  
na adres wskazany przez Uprawnionego w niniejszej umowie albo zaktualizowany zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2,  
a także poprzez portal e-Wykonawca lub inny środek komunikacji elektronicznej udostępniony w tym celu przez STOART. 

4. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, 
przy czym STOART może ją wypowiedzieć wyłącznie z ważnej przyczyny, składając wypowiedzenie wraz z uzasadnieniem w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności.  

5. Wypowiedzenie może dotyczyć całej umowy albo jej części. Uprawniony dokonuje częściowego wypowiedzenia poprzez złożenie 
oświadczenia o ograniczeniu zakresu zbiorowego zarządzania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

6. Niniejsza umowa pozostaje w mocy pomimo śmierci Uprawnionego. Spadkobiercy mogą ją wypowiedzieć na zasadach określonych  
w ust. 4-5. 

7. W przypadku cofnięcia zezwolenia STOART na zbiorowe zarządzanie, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w zakresie, w jakim zezwolenie 
zostało cofnięte, z zastrzeżeniem wykonania przez STOART obowiązków określonych w art. 109 ustawy o zbiorowym zarządzaniu. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową będzie sąd właściwy dla siedziby STOART. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 

………………………………………………… 

 
 

………………………………………………… 

 
 

………………………………………………… 
Uprawniony Przewodniczący/wiceprzewodniczący*  

Zarządu STOART 
Sekretarz/zastępca sekretarza*  

Zarządu STOART 
 

                                                           
*
 Niepotrzebne skreślić. 

mailto:stoart@stoart.org.pl

