UMOWA
o powierzenie praw autorskich do zbiorowego zarządzania
zawarta w dniu ................................................................ w Warszawie, pomiędzy:
1.

Panem/Panią.............................................................................................................................................
zamieszkałym/ łą w
..................................................................................................................................................................
nr PESEL .........................................................., NIP .............................................................................,
zwanym dalej „Architektem”,

a
2.

Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP, z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 2,
reprezentowanym przez:
arch. Mariusza Ścicło – Prezesa SARP
arch. Krzysztofa Ozimka – Sekretarza Generalnego SARP

następującej treści:
§ 1.
1. Architekt powierza niniejszym Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP autorskie prawa
majątkowe do utworów, określonych w załączniku do niniejszej umowy.
2. Powierzenie to odbywa się na zasadzie powierniczej oraz wyłączności, co oznacza, że w okresie
członkostwa w SARP-ie autorskimi prawami majątkowymi Architekta zarządza Stowarzyszenie
Architektów Polskich SARP.
§ 2.
Powierzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalenie,
2) zwielokrotnienie techniką graficzną, drukarską, kserograficzną i cyfrową,
3) wprowadzenie do obrotu,
4) wprowadzenie do pamięci komputera,
5) najem,
6) dzierżawa.
§ 3.
1. Niniejszym Architekt zastrzega, że wykonywanie przez SARP jego autorskich uprawnień na podstawie
niniejszej umowy będzie odbywać się zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i z obowiązującymi w
SARP-ie zasadami, przy zachowaniu autorskich praw osobistych.
2. Udzielenie przez SARP zezwolenia na korzystanie z chronionego utworu w zakresie mogącym
naruszać osobiste prawa autorskie lub prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie utworem
zależnym jest każdorazowo poprzedzane konsultacją SARP z Architektem lub jego spadkobiercami,
którzy podejmują w tej sprawie decyzje. Dotyczy to w szczególności udzielania licencji na:
-

rozpowszechnianie utworu we fragmentach,

-

wykorzystywania utworów do celów reklamowych,

-

udzielania zezwoleń na wprowadzanie zmian w zrealizowanych projektach (rozbudowa,
przebudowa, modernizacja),

-

udzielanie zezwoleń na kontynuację projektu przez inną osobę niż Architekt.

§ 4.
Architekt zastrzega sobie, w odniesieniu do utworów objętych niniejszą umową, możliwość bezpośredniego
zawierania umów z inwestorami o przeniesieniu praw autorskich do jednorazowej realizacji lub udzieleniu
w tym zakresie licencji, o których zawarciu zobowiązuje się powiadomić SARP w terminie do 30 dni od
podpisania takiej umowy.
§ 5.
1. Architekt zobowiązuje się do zgłaszania utworów, które powstają w okresie jego członkostwa w SARPie, w terminie do 30 dni od publicznego udostępnienia.
2. Obowiązek zgłoszenia stosuje się odpowiednio do wkładów w utworze współautorskim.
§ 6.
1. Dokonane powierzenie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem rocznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
2. Powierzenie niniejsze nie traci mocy z chwilą śmierci Architekta, jednak spadkobiercy będą mogli
dokonać wypowiedzenia na zasadach określonych w § 6 pkt. 1 umowy.
§ 7.
Mimo wygaśnięcia praw nabytych na podstawie niniejszej umowy, SARP będzie uprawniony do
dochodzenia i rozliczenia wynagrodzeń z tytułu wykorzystania utworów Architekta, należnych za czas jego
członkostwa w SARP.
§ 8.
Stowarzyszenia Architektów SARP przyjmuje powierzone do zbiorowego zarządzania prawa autorskie do
utworów autorstwa Architekta oraz oświadcza, że od dnia podpisania umowy Stowarzyszenie będzie
realizowało swoje zobowiązania zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i obowiązującymi w SARP-ie
zasadami, z zachowaniem należytej staranności i troski o interesy architektów, w tym kładąc szczególny
nacisk na uwzględnienie integralności i autorstwa powierzonych SARP-owi utworów, a także
minimalizowanie kosztów zbiorowego zarządzania do niezbędnych, dyktowanych istotą wykonywanej
działalności, bez uszczerbku dla słusznego wynagrodzenia autorskiego.
§ 9.
Do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy właściwe będą sądy powszechne z siedzibą w
Warszawie.
§ 10.
Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 11.
Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania i uchyla wcześniejsze umowy w sprawie
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zawarte z Architektem przez SARP.

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

Twórca

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

Za Stowarzyszenie SARP

