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UMOWA Nr ....................  
o powierzenie praw autorskich do zbiorowego zarządzania 

 
zawarta w dniu…………………... w…………………..., pomiędzy: 

 
Panem/Panią………………………………………………………………………………….................... 
zamieszkałym/zamieszkałą……………………………………………………………………................. 
       (adres, kod pocztowy, miejscowość) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

PESEL……………………………, NIP…………………...……, e-mail............................................... 
zwanym dalej „Architektem ”;  
a 
Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 2, 00–950 
Warszawa, reprezentowanym przez: 

1. [_____]; 
2. [_____]; 

zwanym dalej „SARP”. 
 
1.1. [ Postanowienia ogólne ] Niniejszym Architekt zastrzega, że wykonywanie przez SARP jego 

autorskich uprawnień na podstawie niniejszej Umowy będzie odbywać się zgodnie ze Statutem 
SARP i z obowiązującymi w SARP zasadami, przy zachowaniu autorskich praw osobistych. 

1.2. Architekt prześle do SARP lub złoży osobiście w siedzibie SARP wykaz utworów podlegających 
ochronie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w terminie do 3 miesięcy od 
dnia podpisania niniejszej Umowy. 

1.3. W wypadku nie złożenia przez Architekta wykazu utworów objętych ochroną, wskazanego w pkt. 
1.2, w wyżej wymienionym terminie, SARP może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

1.4. W wypadku, gdy po wstępnej analizie SARP, SARP uzna, że utwory wymienione w wykazie nie 
mają charakteru utworów architektonicznych lub architektoniczno-urbanistycznych lub 
urbanistycznych SARP może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

2.1 [ Oświadczenia Architekta ] Architekt oświadcza, że w wykazie, określonym w pkt 1.2, udzielił 
prawdziwej informacji co do posiadania wyłącznych autorskich praw majątkowych i osobistych 
do wymienionych utworów. Oświadczenie to dotyczy również utworów, których Architekt jest 
współtwórcą. 

2.2 Architekt, zastrzega sobie, w odniesieniu do utworów objętych niniejszą Umową, możliwość 
bezpośredniego zawierania umów z inwestorami o przeniesieniu praw autorskich do 
jednorazowej realizacji lub udzielaniu w tym zakresie licencji, o których zawarciu zobowiązany 
jest poinformować SARP w terminie do 30 dni od daty ich zawarcia. 

3.1 [ Obowiązki Architekta ]  Architekt oświadcza, że będzie zgłaszać utwory architektoniczne, 
architektoniczno – urbanistyczne, urbanistyczne, które powstają w okresie związania Architekta 
niniejszą Umową, w terminie do 30 dni od ich ukończenia. 

3.2 Obowiązek zgłoszenia stosuje się odpowiednio do wkładów w utworze współautorskim. 
4.1 [ Powierzenie autorskich praw majątkowych ] Architekt powierza niniejszym SARP autorskie 

prawa majątkowe do utworów, wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1.2 oraz 
zgłoszonych później. 

4.2 Powierzenie to odbywa się na zasadzie powierniczej oraz wyłączności, co oznacza, że w okresie 
członkostwa w SARP autorskimi prawami majątkowymi Architekta zarządza SARP. 

4.3 Powierzenie autorskich praw majątkowych SARP jest nieodpłatne. 
4.4 Powierzenie, o którym mowa w pkt 4.1, obejmuje następujące pola eksploatacji: a) utrwalanie; b) 

zwielokrotnienie techniką graficzną, drukarską, kserograficzną i cyfrową; c) wprowadzenie do 
obrotu; d) wprowadzenie do pamięci komputera; e) najem; f) dzierżawa. 

4.5 Dokonane powierzenie może być wypowiedziane przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

4.6 Powierzenie niniejsze nie traci mocy z chwilą śmierci Architekta, jednak spadkobiercy będą 
mogli dokonać wypowiedzenia na zasadach określonych w pkt 4.5 Umowy. 
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4.7 Architekt upoważnia/nie upoważnia∗ SARP do wykonywania czynności, o których mowa w art. 
78 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. do 
dochodzenia roszczeń z tytułu ewentualnego naruszenia autorskich praw osobistych zmarłego 
Architekta), do odwołania. 

4.8 Architekt upoważnia/nie upoważnia∗ SARP do wykonywania czynności, o których mowa w art. 
78 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. do 
wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego Architekta), do odwołania. 

4.9 Architekt wyraża/nie wyraża** zgodę/zgody, aby wszelkie oświadczenia, w tym oświadczenie o 
wypowiedzeniu Umowy oraz czynności związane z realizacją niniejszej Umowy odbywały się w 
drodze korespondencji mailowej, na wskazany przez Architekta adres e-mail. 

5.1 [ Oświadczenie SARP ] SARP przyjmuje powierzone do zbiorowego zarządzania prawa 
autorskie do utworów autorstwa Architekta oraz oświadcza, że od dnia podpisania Umowy SARP 
będzie realizował swoje zobowiązania zgodnie ze statutem SARP i obowiązującymi w SARP 
zasadami, z zachowaniem należytej staranności i troski o interesy architektów, w tym kładąc 
szczególny nacisk na uwzględnienie integralności i autorstwa powierzonych SARP utworów, a 
także minimalizowanie kosztów zbiorowego zarządzania do niezbędnych, dyktowanych istotą 
wykonywanej działalności, bez uszczerbku dla słusznego wynagrodzenia autorskiego. 

6.1 [ Postanowienia końcowe ] Architekt oświadcza, że podpisanie niniejszej Umowy nie narusza 
praw autorskich innych twórców. Architekt oświadcza, że zapoznał się ze Statutem SARP, 
Regulaminem Repartycji SARP, oraz innymi dokumentami wewnętrznymi SARP regulującymi 
zarządzanie prawami autorskimi. W wypadku zmiany Statutu SARP lub Regulaminu Repartycji 
SARP, Architekt jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec roku 
kalendarzowego. 

6.2 Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd powszechny 
ustalany na zasadach ogólnych. 

6.3 Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
6.4 Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania i uchyla wcześniejsze Umowy w sprawie 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zawarte z Architektem przez SARP. 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
Architekt      SARP 
 
 
 

1. Wzór wykazu utworów podlegających ochronie. 
 
 
 
                                                 
∗ odpowiednie skreślić, a w braku adnotacji uważa się, że Architekt upoważnił SARP. 
∗ odpowiednie skreślić, a w braku adnotacji uważa się, że Architekt upoważnił SARP. 
**  odpowiednie skreślić, a w braku adnotacji, jeżeli Architekt wskazał w Umowie swój adres e-mail, uważa się, 
że Architekt wyraża zgodę. 


