POWIERZENIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
WYKONA
UTWORÓW MUZYCZNYCH I SŁOWNO-MUZYCZNYCH
SŁOWNO

Ja....................................................................zamieszkały(a) w.............................................................
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…………………………………………………………………………… ……………….……………
……………………………………………………………………………...………………
powierzam niniejszym Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych
i Słowno-Muzycznych SAWP ( zwanym dalej Stowarzyszeniem ), na zasadzie przeniesienia powierniczego,
zbiorowe
zarz dzanie
zarządzanie
prawami
do
artystycznych
wykona
wykonań
……………………………………………
…………………...……,, które powstały dotychczas, w zakresie:
• utrwalania,
technik w tym zapisu magnetycznego
etycznego oraz techniką
technik cyfrową,
• zwielokrotniania określonąą techniką,
• wprowadzenia do obrotu,
• najmu oraz użyczenia,
• odtwarzania,
• nadawania,
• reemitowania,
• publicznego udostępniania
pniania artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy
ka
mógł mieć do niego
dostępp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
wybranym
• wyświetlania.
owierzenia Praw może być przeze mnie ograniczony: w drodze pisemnego, pod
Zakres niniejszego Powierzenia
rygorem nieważności, oświadczenia
wiadczenia złożonego
zło
wraz z niniejszym Powierzeniem Praw lub w okresie
późniejszym, wówczas
czas z odpowiednim zastosowaniem terminu wypowiedzenia niniejszego Powierzenia Praw.
W zakresie, w którym obowiązujące
obowiązuj
prawo przewiduje lub będzie
dzie przewidywałow przyszłości,
przyszło
w
miejsce tych uprawnień jedynie prawo do wynagrodzenia, powierzenie niniejsze obejmuje
o
lub będzie
obejmowało odpowiednio to prawo.
Powierzenie niniejsze obejmuje również
równie prawo do inkasowania opłat od producentów i importerów
magnetowidów,
towidów, magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych
zanych
z nimi czystych nośników służących
żących do utrwalania utworów w zakresie własnego użytku
u
osobistego.
Powierzone zbiorowe zarządzanie
dzanie obejmuje w szczególności
szczególno ci umocowanie do negocjowania
i
zawierania
przez
Stowarzyszenie
we
własnym
imieniu
i
na
rzecz
………………………………………………... umów licencyjnych mających
ych za przedmiot artystyczne
wykonania, dochodzenie odpowiedzialności
odpowiedzialno ci na podstawie tych umów lub w przypadku naruszenia
praw do nich, roszczeń w zakresie, w którym pozwala na to prawo miejsca ich dochodzenia. Obejmuje
takżee dokonywanie wszelkich czynności
czynno sądowych i pozasądowych,
dowych, odnoszących
odnoszą
się, w braku pisemnego zastrzeżenia, takżee do korzystania z artystycznych wykonań
wykona w okresie przed jego podpisaniem.
Niniejsze Powierzenie Praw nie narusza zawartych przez ……………………………………………....
……………………………………
umów producenckich i wydawniczych;
wniczych; ich kopie zobowiązuję
zobowi
się złożyć
ż ć w Stowarzyszeniu SAWP
w terminie jednego miesiąca
ca od daty ich zawarcia, a umów zawartych przed podpisaniem niniejszego
Powierzenia Praw, w miesiąc
ąc od jego podpisania.
Powierzone Stowarzyszeniu zbiorowe zarządzanie
dzanie nie jest ograniczone terytorialnie i w szczególności
szczególno
obejmuje zawieranie umów mających
mających na celu powierzenie uzyskanych na jego podstawie praw odpoodp
wiedniej zagranicznej organizacji dla umożliwienia
umo liwienia ich dochodzenia z obszaru objętego
obj
działaniem
takiej organizacji.

Ograniczenie zakresu terytorialnego niniejszego Powierzenia Praw, jeżeli nie nastąpiło przy jego podpisaniu, może być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z odpowiednim zachowaniem terminu wypowiedzenia niniejszego Powierzenia Praw.
Przyjmuję do wiadomości, iż Powierzenie Praw do artystycznych wykonań w zakresie zbiorowego
zarządzania następuje na znanych mi zasadach obowiązujących w Stowarzyszeniu
i realizowane będzie w oparciu o obowiązujące w Stowarzyszeniu regulaminy,w szczególności Regulamin Repartycji Wynagrodzeń.
Przyjmuję do wiadomości, że Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów lub pominięć wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zgłoszenia artystycznych wykonań
lub umów producenckich lub wydawniczych.
Powierzenie zbiorowego zarządzania może być wypowiedziane przez każdą ze Stron na piśmie, listem
poleconym, ze skutkiem na ostatni dzieńtrzeciego miesiącanastępującego po dacie złożenia wypowiedzenia.Mimo wygaśnięcia powierzenia zbiorowego zarządzania Stowarzyszenie będzie mogło dochodzić roszczeń w odniesieniu do korzystania z artystycznych wykonań, które miało miejsce w okresie
obowiązywania niniejszego Powierzenia Praw.
Do powierzenia zbiorowego zarządzania znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.

.............................................
(podpis spadkobiercy)

/Niniejsze Powierzenie Prawprzyjmuje Zarząd SAWP uchwałą podjętą na protokołowanym posiedzeniu Zarządu/
___________________________________________________________________________
Zarząd Stowarzyszenia Artystów WykonawcówUtworówMuzycznych i Słowno - Muzycznych SAWP
oświadcza, że powyższe Powierzenie Praw przyjmujei akceptuje. Poczynając od dnia jego podpisania
zobowiązuje się do realizowania, zgodniez zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu, ustawą o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksem cywilnym.
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Warszawa, dnia .............................
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