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UMOWA GENERALNA
_ __ „„O KORZYSTANIE Z PRAW POKREWNYCH NA POLU EKSPLOATACJI ODTWARZANIE ZAVI
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Adres:

47.200
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Ad

ul. Grzegorza Piramowicza 32

(miewa)

(ulica. numer)
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(kod pocztowy)
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Kędzierzyn-Koźle
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47-220
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Kędzierzyn-Koźle
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7492055001
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(mią'soowcśśj

(ulica. numer)

D grupa D

[] grupa B

Dla grupy A!

." zajęć, Pow' m2 , Miejsc

WQ-Zał-

Ilość torów lub stołów (grupa 0):

Wgzał.

[] grupa C

|:] grupa A

_

Rekreacja OIOR

. ._ sezonowej.._
. lokahzaqr
.
Pcwrerzchnia

D Sale standardowe

WQZBL

Mis-si ce'
ą

-

EI Sale dostosowane - stawka godzinowa

Eldo 10tys.
EI od 10 tys. do 20 tys.

D Kraków Poznań Wacław Gdańsk Gdynia Sopot. Podregion
Centralny Śląski

III od 20 tys. do 100 tys.

EI warszawa

El Objazdowe lunaparki, wesołe miasteczka
Wyliczenie należnej opłaty:

wyliczenie opłaty po podwyższeniach i
uwzględnieniu szczególnych postanowień:

stawkę:

Podwyższenie o:
III 25% TV w obiekcie (video)
|:] 30% dla miejsc i obiektów: w miejscowościach

Postanowienia szczególne:
EI 35% obniżenie stawia — art.110 12 usm-ustawiły o prawie adtorskim i
prawem pokrewnym (na pisemny wniosek)
D dla grupy C: jeśli na wolnym powietrzu 50% stawki, nie dotyc'zy stoków

atrakcyjnych turystycznie. w okresie sezonu
turystycmego, podwyższonym standardzie lub
atrakcyjności jeśli w tych obiektach są wyższe
ceny usług lub towarów

D dla gmpy D — stawkawg O-OG: +4% za każdy tor kręgielni i stał

rozpoczęciem odtwaizania - na pierwszy rok

Porozumieniem

[[dla grupy D: 50% stawki dla obiektów czynnych do 15 dni w miesiącu

do o) od wyliczonej należnej opłaty - łącznie max 30%-

Wg. załącznika

.

.

Do zapłaty

prz

.

umownej

_.

Płatność jednorazowa do:

El alesnieęzztrrżeydo końca
każdego kolejnego
miesiąca)

.

201 9_07_31

zrabatowanej.

Kwota zrabatowana netto:

_, _ _
,
_.
Ilosc ! Wielkośc rat.

Kwota zrabatowana do za a
pł W
(brutto):

1 * 369,94

.

Ktbruttiłl

Siec. Załącznik nr 1 stanowr mtegralną częsc mniejszej umowy

Termin płatności

350'02
_
lzłotych ' miesiąc)
Dotyczy płatności z upustem półrocznej lub rocznej:
Tennin jednorazowe] platności kwoty

Pierwsza rata płatna do:

..

Należność płatna na konto nr:

(do zaplaiY)

369 94
455 0.3
. '
1
(złotych netia) (złotych bum)

_ d
. jetsemzowo

Wg. załącznika

RAZEM BRUTTO:
.

Naleznosc z tytułu korzystania przez Uzytkownrka z wykonań
między 24.05.1994 r. a dniem wejścia w życie' niniejszej umowy:
Termin płatności

2

(netto I miesiąc za punkt) (liczba punktów) (tasma netto ! miesiąc)

Ryczałt przedumowny:
.,

Wyliczenie należnej opłaty po zastosowaniu
Wszystkich należnych rabatów - max 30%:

Sieci:

[15% od 3 do 10 obiektów
El 7% od 11 do 20 obiektów
' El9%or121d03łlobiektów
~ [111% od 31 do 40 obiektów
III 13% od 41 do 5D'obiektów

El 15% od 51 obiektów

.

Wg. załącznika

(netto i miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto I miesiąc)

bilardowy

[:| 10% jednorazowa wpłata za pół roku lub
U 15% jednorazowa wplata za rok
El 5% członek izby gospodarcze] z podpisanym

..

2

Wg”. załącznika

narciarskich, objazdowyoh Iunaparków. wesołych niasteczek. etc.

|] 15% zwielokmtnienie
Możliwe opusty stosowane kolejno do a)
Opusty:
[:I 10% kontrahent który zgłosi się sam przed

edkwoty

Wg. załącznika

(netto I miesiąc za punkt) (liczba punktów) (łączna netto! miesiąc)

Możliwe podwyższenia od wyliczonej należnej Oplaty, oraz postanowienia szczególne zmniejszające

.

2

Wg. załącznika

EI powyżej 100 tys.

_

Wg .ZEII .

El Sale dostosowane - stawka za m2

Określenie wielkości miejscowości w której znajduje się obiekt będący przedmiotem Umowy:

EI półrocznie (rabat 10%)

Do ostatniego dnia każdego miesiąca

___—_—

dk

wtemrinia ilłub po upływie rabatu
na pierwszy rok:

0:0 1240209296340000000 352 *"ićjć?
. miesięcznie

___—„___

„3.3 „„Ł'ĘŻŚGĘĘŚĘŻM?

Nazwa i adres lokalu. Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden łokal należy wpisać ”sieć” i dołączyć
wykaz w formie załąomika do niniejszej umowy.

IV ZASADY
WNOSZENIA
OPŁAT

Lokalizacja sezonowa czynna w miesiącach (włącznie):

EI Pomieszczenia zamknięte El Na wolnym powietrzu I EI Stoki (metry bieżące wyciągu)

Dla QI'UPY C:

-

Ill. KLASYFIKACJA UŻYTKOWNIKA [ USTALENIE STAWKI zgodnie z odpowiednią pozycją tabeli
(w części ..REKREACJA”) wskazanej w pkt 4 Innych Postanowień Umowy

Strony umowy ustalają następujące warunki korzystania przez użytkownika z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie:
Dodatkowe opłaty za sezonowo czynne lokalizacje:
Określenie wielkości podmiotu:
Grupa
Rodzaj działalności:

Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego półrocza

|] rocznie (rabat 15%)
Do ostatniego dnia pierwszego
miesiąca rabatowanego roku

W przypadku niedokonania płatności jednorazowo z gory we wskazanym terminie, obowiązująca jest pełna stawka zgodnie 2 Umowa, platna w miesięcznych cyklach rozliczeniowym. W
przypadku dokonania zapłaty zrabato'wanej kwoty w wymaganej wysokosci w terminie.. zrabatowana stawka naliczana będzie w cyklach zgodnie z umowa, z terminem płatności do ostatniego
dnia pierwszego miesiąca rabatowanego okresu.

V. Faktury elektroniczne: Użytkownik oświadcza. iż rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej przesyłanych pocztą tradycyjną, a faktury elektroniczne będzie pobierał
samodzielnie ze strony eLicencja.pl. Wyraża również zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. lub powiadomień o udostępnianiu tych faktur na stronie eLicencjapl. Dane do
logowania znajdować się będą na pierwszej informacji o wysokości opłat, przesłanej Użytkownikowi.
VI”. Zapisy dodatkowe:

[I

TAK

.

NIE

Zalacznik nr 1 ł2 saintegralna czescia umowy. Strony zgodnie ustalają, iż z dniem wejścia w życie niniejszej umowy rozwiązują umowę nr 04569 z dnia
2016-10—25 wiążącą STOARTi Użytkownika. : zastrzeżeniem prawa STOART do dochodzenia roszczeń z niej wynika
h. Ryczałt przedumownyqzł'
netto ) ZPAV - 284,57 SAWP › 85,37
_l

Vit. Umowa wchodzi w życiezmocą od 1-go dnia

1

Ł

Lipiec

2019

201 91-05-24

(miesiąc)

(rok)

Data podpisania umowy

...

Pajac: STOART!
r_

].

INNE POSTANOWIENIA

1. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 czerwca 2016 r. w spraWie DWIMWAMZO261122!14, znak pisma
DWIMI527/16, utrzymanej w mocy decyzją tego Ministra z dnia 3 stycznia 2019 r. DWIM—WA.551.9.2017.MC (zwaną dalej: „Decyzją") STOART
został wyznaczony do wykonywania wspolnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw „pokrewnych na polu eksploatacji
odtwarzanie, przysługujących uprawnionym z tytułu praw do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słownomuzycznych, praw do
artystycznych wykonań aktorów i tancerzy oraz praw przysługujących producentom fonogramów i wideogramów muzycznych w zakresie wjakim

obowiązują zatwierdzone tabele wynagrodzeń.
2. Umowa obejmuje prawa przysługujące wykonawcom utworów muzycznych i siowno—muzycznych, prawa przysługujące aktorom ita'ncerzom,
oraz prawa przysługujące producentom fonogramów i wideogramów muzycznych, zwanych dalej „Uprawnionymi”.
3. Użytkownik przekaże STOART w tematach zgodnych ze wzorem zamieszczonym na stronie www: stoart.org.pllpubliczne.odtWarzanie/dokumenty listę odtwarzanych utworów wraz z danymi umożliwiającymi identyńkację Uprawnionych w przypadku odtwarzania 2
nośników. bądż wykaz nadawców, których program odtwarza w przypadku udostępniania programów radiowych lub w formie elektronicznej, na
adres e-mail STOART — wykazy@stoart.org.pl. Użytkownik jest zobowiązany informowac STOART o zmianach w zakresie odtwarzania.
4. Podstawą prawną wysokości opłat jest Tabela Stawek Wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych zatwierdzona
orzeczeniem Komisji Prawa Autorskiego z dnia 10 lipca 2013 r. (sygn. akt DWlM.PZ—00611-5l12) oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25
lutego 2016 roku (sygn akt lACa 81215).
5 Powyższe stawki podlegają waloryzacji zgodnie z ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi | pgawami pokrewgyrni.
6 Do kwot netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
%;3 4,3”świ,” ';j 5% j: Ł @
it'.
7. STOART rozliczać będzie wpłaty Użytkownika w następującej kolejności:

a) odsetki od przeterminowanych należności” oraz koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych

"' ć ł/W/ Pj,

b) należności główne począwszy od najbardzrej przetermlnowanych
W przypadku zaistnienia nadpłaty, STOART rozliczy nią należności za kolejne okresy, lub dokona zwrotu nadpłacggl? &lt; rg 5aohunek bankowy
wskazany przez Użytkownika lub na rachunek bankowy z którego dokonano ostatniej Wpłaty na rzecz STOART.
8. W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci-› za każdy dzień opóźnienia odsetki ustawowe za opóż le ĘEgzyjjkownik wyraża zgodę na
afeująoenw zastępstwie STOART
obciążenie go kosztami prowadzonej na zlecenie STOART windykacji realizowanej przez podmioty zewnę[gran
czynności windykacyjne, jeżeli opóźnienie w zapłacie wyniesie ponad 60 dni.

9. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
10. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia STOART o zawieszeniu, ograniczeniu lub zaprzestaniu
odtwarzania, pod rygorem obowiązku zapłaty wynagrodzenia w wysokości jak przed zmianą.
11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem:
a) zmiany stawki na skutek waloryzacji, o której mowa w pkt 5. powyżej,
b) zmiany stawki na skutek zgłoszonej przez Użytkownika zmiany zakresu prowadzonej działalności, w tym rozszerzenia sieci Użytkownika, lub

zwiększeniu zakresu odtwarzania.
W przypadku gdyby Użytkownik nie zgłosił odtwarzania dokonywanego w sposób przekraczający zakres niniejszej umowy, a zostałoby ono
stwierdzone, STOART ma prawo pobrać wynagrodzenie w wysokości stosownej do zakresu odtwarzania, zgodnej z zapisami Ustawy-, Umowy oraz
obowiązującej Tabeli stawek wynagrodzeń.
12. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku
zaprzestania przez Użytkownika publicznego odtwarzania przedmiotów praw pokrewnych umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART
pisemnego powiadomienia o tym fakcie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie wpłacone przed otrzymaniem
powiadomienia nie podlega zwrotowi.
13. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową lub z niej wynikające będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby STOART.
14. Niniejsza umowa, a także wszelkie informacje sporządzane, zebrane-. zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem
(włączając w to kopia i odpisy atakże utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
15. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywania osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. chyba, że takie ujawnienie lub przekazanie jest

wymagane przez i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
17. STOART informuje, że jest Administratorem danych osobowych Użytkownika, 3 Użytkownik oświadcza i potwierdza że uzyskał wszelkie
informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych przez STOARTi zapoznał się informacjami o zakresie przetwarzania ijego zasadach
oraz przysługujących mu prawach zamieszczonych na stronie www: stoart.org.pllpubIiczne-odtwarzanieldane—osobowe
18. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
19. Użytkownik zapoznał się z postanowieniami umowy zawartymi na pierwszej stronie, w tym z zapisami dotyczącymi wysokości i
sposobu naliczenia stawek opłat za korzystanie z artystycznych wykonań, oraz wysokości opłaty za korzystanie z artystycznych wykonań
przed dniem zawarcia umowy wymienionej w bloku III na piennrszej stronie - Ryczałt przedumowny.

UŻYTKOWNIK
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Warszawa, 24 maja 2019 r.
NAZWA FIRMY GMINA KĘDZIERZYN—KOŻLE — Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie—Koźlu,

al. Jana Pawła H 29, 47—220 Kędzierzyn-Koźle
Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle., ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP:
7492055601

Odbiorca]Płatnik: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al.. Jana Pawła II 29, 47-220 KędiZierzyn—Koźle,

NIP: 7491954792
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PROTOKÓŁ UZGODNIEN
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"35.356"

Dla tabeli REKREACJA O/OR, GRUPA A oraz C

Oświadczam, że poniższe informacje dotyczące obiektu(—ów),. w któ.rym(-ych) prowadzę
działalność gospodarczą i odtwarzam publicznie muzykę, są prawdziwe:
1.

Informacje o obiekcie:

.
_
.
Lokalizaqa (wymagane
. ..
. .
.
podanie mlejscowosa | kodu
pocztowego)

_
L..p.

Powierzchnia
nagłośniona dostępna
dla klienta/ilość godzin
. . . ..
zajęc/ilosc mb
.
. ..
. wyciągu/ilosc
mlejsc/llosc torow w

.
Rodzaj
_
..
punktu/obiektu

Czy w lokalu jest
.
.
telewuor, lub |nne
. .
.
,zrodło obrazu | .
dzwęku? (tak/nle)

kręgielni!ilość stołów
_

1

47-223 I<ędzierzyn-l<oź|e,
„

Mostowa la

2

47-223 Kędzierzyn—Koźle,
Mostowa 1

2.

Grupa A — sale
dostosowane,
stawka
godzinowa
GR C — na
wolnym
powietrzu

bilardowych

150

TAK

9460

NIE

Informacja (› publicznym odtwarzaniu utworów muzycznych i słowna-muzycznych:

L.P.

Cd / internet / sygnał lub
Różne rozgłośnie radiowe

1
2

x
x

Różne prog-ramy
teleW|zyjne

X
(proszę oznaczyć właściwe pole)

zestaw dostarczony przez
firmę speqallstyczną
(podać jaką)
x
)(

3'.

Informacja o umowach zawartych z innymi organizacjami reprezentującymi uprawnionych
do tantiem z praw pokrewnych dotycząca obiektów wymienionych w niniejszym protokole-.
Użytkownik oświadcza:

a) iż nie wiąże go umowa obejmująca artystów wykonawców reprezentowanych przez SAWP

b) iż nie we go umowa obejmująca uprawnionych producentów reprezentowanych przez
ZPAV

Informacja o przedpłatach dokonanych na rzecz innych organizacji. Użytkownik oświadcza,
iż na podstawie wiążącej go umowy dokonał opłaty : tytułu korzystania z przedmiotów
praw pokrewnych na polu publicznych odtworzeń na rzecz:
a)

uprawnionych artystów wykonawców reprezentowanych przez SAWP z góry za okres do
dnia - nie dotyczy

b) uprawnionych producentów reprezentowanych przez ZPAV zgóry za okres do dnia ~ nie
dotyczy

W związku z powyższym obowiązek wnoszenia na rzecz STOART opłaty z tytułu korzystania z

przedmiotów praw pokrewnych na polu publicznych odtworzeń przez użytkownika na podstawie
niniejszej umowy:
i).

”wynagrodzeń należnych podmiotom reprezentowanym przez SAWP powstaje w dniu
1 .07. 2019 [30% Opłat należnych artystom wykonawcom)

ii).

wynagrodzeń należnych podmiotom reprezentowanym przez ZPAV powstaje w dniu
1 07. 2019 (100% Opłat należnych producentom fonogramów i wideogramów
muzycznychl

iii).

wynagrodzeń należnych podmiotom reprezentowanym przez STOART (nie
wymienionym powyżej) powstaje w dniu 1 07. 201917096 opłat należnych artystom
wykonawcom)

5.

Czy wobec użytkownika toczy się jakiekolwiek postępowanie (karne lub cywilne na
jakimkolwiek eta pie) , dotyczące bezumownego korzysta nie z praw pokrewnych

przysługujących artystom wykonawcom lub producentom fonogramów lub wideogramów
muzycznych?
NIE

(Tak/ Nie)
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