
SPRAWOZDANIE
zw I Ą7 |KL| PoLsKrCH ARTYSTÓW PLASTYKÓ w

z DZIAŁALNoSCI oRGANIZACJI ZBIoRowEGo ZARZĄDZANlA
PRAWAMI AUTOI{SKIMI LUB PRAWAMT POKREWNYMI

ZA ROK 2016
Po UZUPEŁNIENIU WWYNIKU WEZWANIA z DN|A 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

DoRĘcZoNfGo 24 PAŹDZIERNII(Ą 20t7R.' Do USUNIĘCIA BRAKÓW FoRMALNYCH
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNoŚcl zwr4zxu PoLSKICH ARTYSTÓW PLAsTYKow

zA 20l ó RoK

Niniejsze 5pt'd\\oZCianie zo'talo spol.ządzolte lla podstcrtie a11. loJ ll51' j ll.tarł1 z dnia l ltltego

1994l.. o prawie arltorskin i prawach pokrewnvc)r (tekst jedn. Dz'U. 2016. poz.666 z późn' Zm'.
zwane'j dalej .'pr. aut.'') oraz zgodnie z Rozporzqdzenietl Ministl.a Ku]tury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia I..] lipca 20i4r. rr' splawie szczególorvego zakresu rocznego sptarvozdania z działa]noscl
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autolski]ni lLrb prawani pokrewnymi (Dz' U. z dnia 25

lipca 20l4r.' poz' 978. zwalrynr dalei 
..Rozporządzenienr..).

ROZDZ|AL 1 ($2 Rozporządzenia)

1) nazwa' siedziba i adres organizacji zbioroivego zarzqdzania (s 2 p|ir I Rozpol.ządzenil'1:

nazwa: Związek Polskich Art'v'stórv Plastyków (zw. dalej takie ZPAP.):
siedziba;

2)

3)

Wa$fawa:
aclres: ul. Nowv Srviat 7lok.6.00-496 Warszawa.

ozraczenie sądu rejestlowego. rt ktrir.-v-nr sq przeclrowy.wane akta rejestlowc ol.ganizacii zbiorowego
zarz4tlzania ($ 2 pkt 2 Rozpol.ządzenia):

Sąd Rejorrolty dla nr'st' Wal.szarr'y rt' Warszawie' X ll Wydzial Gospodalczy l(l.ajowego Rejestlll
Sądolr'cgo.

nunlet.tv Kraiorvyttr Rejestlze S4doll'yln olaz Stat)styczlly numer idelttyfikacyjn},\Ą'systenie REGoN
(s 2 pkt j Rozpot.ządzenia);

. KRS:

. REGON:
0000 10667e,
00 t .ł0 l 758.

4) kopia aktualnego statutu ZwiQZku Polskich Ańystó\Y PIastyków. ze wskazanieln tfeści Zl,]1ian Statlttu W

roku s1;rawozclawczym (s 2 plit 4 liozpol.Zqdzenia)

Kopia aktualrrego statuttl Z\YiEZku Polskich Arty"stórr, Plast1kólv stalorvi zalącznik nr 1do
n i niejszego spranozclania.

W I'oku sprawozdalvcz1'm nie dokonat-to znian tleści statutu Zwi4ZkLl Polskich Art)'stów Plastyków

kopia tegulaminu Iub innego aktu rver'vnętt.zlrego określającego zasady lirnkcjorrowania jednostki
organizac1,jnej odporl'iedzialnej za ltykonyrt'anie zbiot.ov,egrr z-atz'ądu. ze wskazanien treści Zmian
tvc|r clokLlnrentów w roku sprarvozda\'czym (.'N ? pkt 5 Rozpo|Zqdzenia)

Zrviqzel< Polskich AfiyStó1ł Plastykórr' nie posiada jednostki organizacyjnej odporv iedzialnei za
rvykon)'walie zbiororvego zarz4dtl. 7' t},.tLlll| w],.konywania przez ZP AP zbiororvego zarz4dzania
pt.arvattti autorskilni do utwolÓu' plastycznych na podstawie zezrvolenia Ministrir Kultttl1'
oclpowiedzialność pontlsi Zarząd Glówny ZPAP. Czyrrności techniczne 'związ'ane z rlylionylr'atlienr

ź.-..1



Zbio|owcgo 7afz4dzania plawami autolskini są wykolrywane przez pracowrrikórv Biura Zarządu
Głórvnego ZPAP.

6) inliona i nazwiska członków olganó\Y Statuto\łJch organizac.ji zbiororvego zarządzal.łia, spt.arłrljących
funkcje w rokrt splawozdawcZy]'l'l. Z wyłączenienl walnego zeblania czlonków i zebrania delegatów ($

2 pkt ó RozpoŹ4dzenia)

Zarząd Główny ZPAP:
Janusz Janowslti - Prezes ZPAP
Wanda Hansen - Wicep|ezes ZPAP
Adrianna Garnik - Skarbnik ZPAP
Tonrasz Kuclrarski - Sekretarz ZPAP
lwa Kluczkowska _ Król _ Czlonek Zarządtt ZPAP
Piotr Gotl<owski _ Członek Zal.zqdu ZPAP

Giórvna Komisja Rewiz1,!na;

Marian Słorvicki - Pzert'odnicząc,
Lrrc1na L tlbelslt.r - Wiceplzerłodniczqcu
Agata SobCZ.v"k . SekretaŹ
Ludrni]a Schall - Cieślak - Członek
Józef Pogrvizd ' Członek

Glórtny Sąd Ko|ężeński:
Malgcluata Kobrrs - Pt.zewodniczęca
Anrla Luisa Jtlśkiewicz. Wicęprzerlodnicząca
Anna Babicka - Sekretarz
Wiktoria Kacalak _ CZłonęk
Stanislaw Wtiycicki _ Członek

Kolegi ulrr Prezesów okręgów:

Bielsko-Biała MitosIaw Mjkuszewski
Bydgoszcz JolantaChnlara
Częstochowa Urszula Łyko-Katus
Gdańsk Ryszard Kowa|eu'ski
Gl iwice-Zabrze Anna Zawisza-Kubicka
l(atowice Ądarn Drrtl'ierr icz
Kięlce Slarvomir Micek
Koszalin Ert,a Miśkier,vicz.Zeblorvslia
Krakórv Joanna Wat.clro]

LLrblin Wojciech Mendzelewski
Lódż' Mirosłarv Ptycia

opole Beata Wewiórka
Poznali 30.01.2015 r.28.06.20i6 R. Malzena Karcz,

28.06 2016 r' Palveł Napierała

Radom Janusz Poplarvski
Rzeszów Piotr Woroniec
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Szczccin
Toruri
Wiil'szawa
Wloclatv
Zakopane
Zielona Córa

7) data upł\,\\'u |(adencii
RoZpoIZą.lZcIl ia)

Zgodnie z ( 19 ust. I

.Zj afd dęlegatów tr\\a
2018 r'.

Ry szalcl I( ieit-v"ka

Katarz)'r1a Wesololvska - Kalasiewicz
BoŹctlna Leszcz1'tiska

Piot| Wieczolek
Ewa Ross-Baczyriska

1 -\. I I .20 l4 r. - 16. I 2.20I 6 r. Robet l onrak"

] 7.l2'?0 ] 6 r. Mnłgofzata Buktrr'ricz

sta1utoq'J' ch ot.qatrórv orgallizacIi zbior.ori'ego zatzqdzania ($ 2 pkt 7

StatLrtLr Zl,ĄP kirdencja rlsz1.stkiclr organów ZP AP otaz delegatóri, tlłr Waln1,
4 lata. obccna kadenc.ia rvsz)'stkich organór'''' ZPAP uplyrva l9 paździer.nika

8) opis lLrb schen]irt strLlktLIl.), organizac1'jrlej or.ganizacIi Zbiol.o$,ego z.arz'ac|zania z uivztlędnienieltl
tercnorv1'clr jcdrrostek orgarrizacyirr1,ch' WraZ Z illib[macjq o zrlrianach 1L'i Stl.L]kluI} \Ą roku
spI.aił,ozdarvczynl ($ 2 pk| 8 Rozporządzenia)

Zgodnie z \ l Stattltu ZPAP Zu'iq7r'k Polskich Art-v-stów Plast1. kórł,. .jcst s1owal.7-Vs7cllicl']] trł'órcólt i

posiada osoborvość plarr'n4' naton,]iź}st zgodnie z $ 2 Slalu|Ll. terenctl dzialania ZPAP jcst obszar
Rzcc zvpospo litej Polskiei. Na podSta$'io {.1 Stanrtu ZPAP tlr,orzv. rr' nliarę potlzell1,. Leleno\\e
jet1nostki organizac1jne okregi i Oddzial1'' oliręgi ZPAP są poc1s|au,orł1,rn i lcrcnort'rnli
jctlnostkalni ZPAP i posiadają osobortość pt.awną. ()l(|eg Zl.ZesZi] co rrajrtlniej 60 czlolllrrlr
lzecz1tvistych' zaś por,lolatlie' połqczelrie. podział lLrb.iego lilirridat.ja następLrje z nlocy- rLchwal'u.

KolegiLlrll |)tezesór". okr.ęgórr. odpowiedllio na rvniclsek zebrania zaloŻvcicIsltiego ltlll tvalllego
Zebrłn ia CzkltlkLiw ()l<ręgu.

Zgodnic z.s ]5 pkt 2i tlraz $.15 Statllttl oddziab's4 jed:rostkłni telcno\v\']]]i 7'PAP. clzja|a,jącvlli rr'

tanlach olganizac1' inyc h okLegu i łie posiadajqcymi osobolvości pl'arttlcj. ztzcsz.tj.1!\|ni e(} n:linln'ej
l5 czlonków rzecz1'rvistvcll. ()c1dzialy s4 twol.zone i rozwiąz1'rval]!' Z |llocJ, uchrvalr- Zarzi1clu Ol'regtl.
tla rr,nioselr zailltet.esolt'atl5'ch czlonkórl. oddzial rrroze rórvnieŻ 1lolrstać rr' rwniku przeksztalccnil
okIęgtl.

Na podstawic s l6 S1atutu tr,laclzanli Zl,AP s4 rvladze glót!ne. rrladze okregorle ot.az rlladze
oddzialorvc. ()t.gaIlalli rr'ladz gltirtrr1,ch sa: Walny 7'jazt1 De1cgłtórt'. Zar.zącl (ił(lwl11. I(olegirrnl
Prezesólv 0ltręg(trr,, Glilwna I(oniisja Rer'viz1'jna oI.az (iltii,i'll1 Sqd KoIcŻcńsl<i. zaś tlt.ganalli ivladz
okt.egolr'5'ch sq: Waltle Zebl.anie Czlonliót\' ok|ęgu. Zarząil Okl.egu. Konisia Rewiz1'jna oklęgu ot.az
Sąd I(rllcże tiski ()I(ręgLi. ol.g.]ncfi trładz1, ot1dzialowc.i ZPĄP .icst Zarzqd Oddzia|Ll. Zgodnie z $ l7
Statutu ZPAP _ rr. tltiat.ę l)o1rzelr - twol.7\ \Vewnętrzne jednosll(i olgan izac;'illc. tal'ie jak: l.ad1, i

konris.je plobleIlowe. tworzolle plzez il,ladze ZPAP d]a t.ealizacji okrcślonl)-ch Zadari staltllow)cll'
sek.'je. kIL|b.v ilrtrla o zasięgtl okL.ęgolvr,tll. zt'zeszaiqce cZ|onk(i\\ ZPAI] ri' liczbie co nairrlnic'i ]i)
czlonkórv tzeczylvist1'ch oraz o zasięgLt kla.iorł'ynl (ponad okrcuorv1'tn). zl.zcszające co rlajnlniej 50
czlon]iólv rzeczyrt'istyclr. nalcżac1,ch co najn]niei t1o 3 ()kt.ególl. .1 tal!Ze jed]]i]stl.i go5podalcZe.
tuol.Zollc lrzcZ Zarzad Glólr'n} |tlL.l Zarząr1y okręgórv i dzialające na ptrtistalr ie regitlalrr iIrorr
organ izac1'jn1,c h. ttchrvalon1,clr przez lvłaścirvy Zal.ząd'

Do prorr'adzcnie sprall' zu iqzanych 7 obsługq clziałalności Statutow!-i Zal.ząd1'nlogą trrclr4'ć bitll.ll.

Związek Polsliich An1,slólr' Plasl.v"kórl rt rokLt sptatvozdarvczvn nie posilda} odlęlrD),ch struk1uI
organizacrinvch n odniesienir.r do zbiororvego zarzqdzrnia pra\varni aLrtorsl(imi. Z tytulu
ri'vkonvrvatria ptz-t,z Z.?AP zbiot.ort,ego zatządzania plarvanli aultrl'sliitlri do utr'rotórt, l]]ast\,czll},ch |lil
podslarvie zezrvillcltia Ministra KUltufy odpowied Zia lność potlosi Zarzad Ciór,l'n1 ZPAP' Cz1Ilnosci

?f '--.' 
......-4



ttchlliczllc zlł,iązane z rv1'kolrvu':tllicnr zbioloire1:o złrząc|zania prarvatlti autorsl'inli są rr,1'kon;,irane

przcz placotvliktiu' IliLtta Zarzilclu Gkirrrlego ZPAP.

adr.cs1,. zakrcs p ffcalnl ioto\\') i tcrl,torialny dzialania tcrcnor,vyclt -lcdnostek organ izac l,inych
tll'gilrt izltc.ii zbiot.orr'ego zatr,4dzarlla (.s ] pkt 9 RoZpol.ZącIZenia)

Na po.:1starlie N.1 Stattltll ZPAI'trvorzy. W mia|ę polrzeb). terenorłe .jcdnostki organizac.r'jne okt.ęgi

i o;dziai, . 6lirr-gi Zl)AP Są po(lsta\v(]\ y n] i terenorł,ynri jc.lnostkalli ZPAP i posiadajil oso|rorvość

pra\\'nq' ol'r.ęgi realiztrją ccIc 7'PAP i plorr'rdzą sanlcldzicJnq działalrrość rv dzicdzinie splalv

los 1lodat.cz1clr i c1u,ilno prau'lt1ch. z ztchor,r'atrieIlr przepisów statutLt. legulanitrórv. uchtl'ał rt'ladz

g}.ii"ny.1r ).P A|' o,o, postanorvieIi rttnór'r, zarvalt} clt z Zarz'ąden (ilórtrr1.rn. ocldzialy są.jednostkanli

tcrcnor"r'nli ZPAP' clziaia.|i1cvl,ni rv riitrracl-t orgłn izacyj lryc l-r okr.ęgu i nie posiadającyrrri osobowości

prirlnci. zi.zeszaj qc1',nl i co najnlnicj 15 cz}clnkórt' rzccz-vr,r'ist'"-cll. okegi i oc1dzialy llie nlaj4 ściśle

ir vt},czol.l1'c h glanic geogrnłrcznvch obszaru 1lrotvadzollej dzin|alności. .jedllakże z urvagi na fak1

tirll icj orr.lrr an ia rv najrr, iel<sz1'ch miastach PolsI<i. tel.}'torialny zasicq działalDi]ści po szczcgó |llyclr

Ol,r.ęgl.iir, łitczilic poliL.yrra się Z 1eIyto|itllI Rzecz1'pttspo1ite] l)olSkiŁ-i..jako sti1tLitow) l]1 ob5Zal.enl

rlzialalność ZPAP'

StluktLra otganizacl'ina ZPAP nic tllegla znriatlie lt'toku sptalozclawczym

t)al]c do1)'cZqce Okrcgórv terenort,'u-ch jec1nostek organizac1,jn1'ch ZPAP:

olrręg ZPAP Siedziba 0kręgu

zgodnie z KRS

Adles Tery.'tot'ialny
zasięg tlziałanit

o|{ręgu

Zi'At' Olitcg
tl iclsko-B ialsl<i

B ielsko-Biala Lrl. R1,nck 27
,-|] -300 Biclsko.B iała
zpapbie'lsko(@ gnta i L conr

tel.(j3)8l6ól07

B ielsko.Biała
i okolicc. rvoj.
śląsI<ie

ZPAP C)kt.ęg

B y clgosli i

B]'dgoszcz Plac Wo]ności 7
E5-004 B) dgoszcz
zpapbl dgoszczrQrp.pI
tel. (52) i2l l9 71

Bydgoszcz
i oliolice. u'o j.

kujawsko-
pomorskie

ZPĄt'ok|ęg
(.Zęstochowski

Czestochowa ul. N a |ś lt'i'...1s zej lt,,laryi l)ann5,57
42.200 CZęStocho\\a
zpap.czestoch0\!aiAinteria.cLl
tel. (j4) j2r| 6ó 8l

Cfestocho\\, a

iol<o1icc. woj.
śląskic

ZPAI, oI(|ęg
Gdański

Gdlńsk ul. N,latiacl<a .1(r/-17

80-E3l Gdarisk
bi Ln o(rlzpap-gdansk.pI
re I. (-\8) i0l I3 I I

Gdarisk i okolice.
woj. pomolskic'

ZPAP 0kręg
Gliwicko-
Zabrzatisiii

Gliu'ice ul' Slilclzienna ó
.14- 100 C lirvice
zpap. gl i w i cclr)onet. pl

{el. (32) 231 0.1 75

Gliwice . Zabrze
iokolice. rvoj.
śląsliie

ZPAP oJiręg
Kato\! icki

Karolt icę ul. Drvorcou'a 13
.10-012 Katon ice
zp ap. kato w i c eaOn eost rad a. p I

rel. (32) 253 74 4l

Kźrtowice
i okolice- woj.
ślaskie

ZPAt) oktęg
l(ięlecki

I( ielcc Lrl. Sienkiervicza 29
?5-007 Kielce
zpap2009l@op.p1
tel. (41 ) 344 57 94

Kieloe i okolice.
\vo.l.

śrl iętokrzyskie

ZPAP Okręg Koszalin ul. Piasto\rska 2l I(oszalin. Slupsk



l(oszalińsko.
Shrpski

7.5-ó03 Kosza]in
tel. (94) 347 5'7 63

i okolice, wo.j.

zachodniopomoi's
kie

ZPAP okręg
Krakowski

Krakórv ul. Lobzowska 3

3] -l]9 Kraków
bi urozozpapok@gmai l.com
tel. ( l2\ 63f 46 Zf

Krakórv
i okolice. wo j.

nahpolskie

ZPAP oklęg
Krakorvski -
oddział lv
Norvynl Sączu

Nowy Sącz ul. Jagielloriska 35
33-300 Nowy Sqcz
zpapnorvysacz(Drvp. p I

tel. ( l8) 44i 55 6i

Norvy Sącz
i okolice. woi,
małopolskie

ZPAP okręg
Łódzki

Łóc1ż ul' Piotrkorvska 8ó
90-103 Łódź
zpaplodz@vp.pl
tel. (42) 632 73 56

Łódz i oko]ice.
rvoj. łódzkie

oklęg
olsztyński
ZPAP - w
likwidacii

Olsztyn ul. Zarnkowa 2A
l0-074 Olsztyn
zpap.olsz.tyn@gnrai l.corn
tel. (8s) 527 3l 77

Olsztyn i okolice.
r''oj. rvarnrińsko-
rnazursklc

okęg LLLbelski
ZP A,P

L Lrblin ul. Grodzka 3

20-ll2 Lublin
zpapjoanna@)rvp.pl
rel. (8I ) 532 20 76

Lublin i okolice,
woj. lubelskic

ZPAP okręg
Opolski

Opole ul. Krakowska I

45-01 8 Opole
zpap@e.opole.pl
rel. (77).{54 9l 56

Opole iokolice,
woj. opolskie

ZPAt'okręg
Poznariski

PoZlrari os' Dębina 3

6 l-450 PoŹnań
zpappoznan@gmail.com
tel. (ó I) 852 70 17

Poznań iokolice,
woJ.
rvielkopolskie

ZPAP okfęg
Radomski

Radonl ul. Rynek 5

26-610 Radom
zpap.radom@vp.pl
tel. ("ł8) 33l 33 l]

Radonr iokolice,
woj.
rnazowieckie

Zl,AP okręg
Rzeszowski

RzeszóW ul. Jana Ill Sobieskiego 18

35-002 Rzeszóu,
zpap-o-rz@o2 .pl
tel. ( I7) 852 l3 09

Rzeszórv
i okolice. rv oj.
podkalpackie

ZPAP oktęg
Szczeciriski

Szczecin ul. Koriski Kierat 14

70-563 Szczecin
b i uro@)zp ap. szc zec i n. p I

rel. (9 l) 488 05 14

Szczecin
i okolice. rvo.j.

zachodniopomors
kie

ZPAP ok'.ęE
'falnowski- w
likwidacji

Tal'nórt Lrl. Rynek 4
33- 100 Tarnórv
zpap.tarnowlrTgnrai l.com
te]. óó0 7l0 800

Tal.nó\ł
i okolice. l'o.i.
malopolskie

ZPAP Okreg
-foruriski

TorLrri ul. Ducba Srv. 8/10/12
87'l00 Toruń
zpap.torun@gmail.conr
tel. {56\ 62f 26 A6

Toruri i okolice-
r.voj. kujawsko-
po!norsliie

ZPAP okręg
Warszawski

Watszarra ul. Mazowiecka llA
00-052 Wal szawa
owzpapr2orvzpap.pl

Warszawt
i okolice, woj.
mazorvieckie



tel.22 821 64 13

ZPAP okr.ęg
Zakopiariski

Zakopane ul. K|upó\vki 4l
34--i00 Zakopane
zakopane@zpap.pl
tel. (l8) 20l 59 ó9

Zakopane
i okolice, woj.
rnalopolskie

okręg
Wroclau'ski
ZPAP

\\'roclll ul. Jatki 1-2

50.ll l Wrocłatv
zpap(Dinloserrvis.rvroc. pl
(71) 341 72 88

Wrocla"v
iokolice, rvo.i.

dolnoślqskie

okr.ęg
Zieloliogórski
Z,P AP

Zielona CÓra ul. Stary Rynek 2/3
ó5-0ó7 Zielona GóIa
zpap.zgora@rvp.pl
(68) 325 3ó 86

Zielona Góra
iokolice. woi.
lubuskie

10) wskazanie liczb1. czlonkólv organifacji zbiororvego zarządzania r',, poszczególnyclr
katego.iach czlonkostrva przewiclzianych przez stat t oraz zrlrian tej liczby w roku spt arvozclawczym,
wraz z infot.nlacją^ któr1nr kategorionl członkórv przysługuje cąvnne i bierne prarvo wyborcze do

olganów stattlto\łJch r:lrganizacji zbiororvego zarządzania ($ 2 pkt 10 RofpoIZądZęnia)

Zgodnie z $ 8 Statutu, członkori'ie ZP A? tJzie|q Się na Izeczywistych' rvspiel.ających i hotror.orvych. W

ś 9 ust.4 pkt l) \\'skazuie się. że czynne i biel.ne ptarvo rtybolcze do wsrystkiclr ri'ładz ZPAP jest

prawenr poclstarvowynr członka rz.ecZywistego ZPAP.

w roku sprawozdau'cz1rł liczba cz'Ionliów ZPA? \\ poszczególnych katęgoriach czlonkostwa
wvnos iła:

l) rzeczytviści 52l8.
2) wspietaiqcy . 4.

3 ) honorowi -r1.

W t.oku sprarvozdarr'cz1-nr znrniejsz5'ła się liczba czlonl<ów rzecz1'wist1ch ZPAP w stosunku do rokit

201.5. Z ]iczby 5737 cŹ'lonków (rra pocz4tku loku sprarvozdawczego) do liczb1,5218. gzłonków (na

konięc roku sprar,vozdarvczego). Liczba czlonkólv rvspierających i lrotrol.orr'yclr nie uleg]a Zmianie.

11) wskazanie kotrrisji. rad i innych zespolórv porvo'lanyclr przez otganizacię zbiot.owego

zarządza*ia. rvlaz ze wskazanienr zaclań poszczególnych grentiów ot.az imion i nazrvisk członkór'v ($ 2

pkt l l Rozporządzenia)'

W rokLt sprawozdirrr'czylrl tutrkcjonowały:

o Kom jsja ds. Repartyc ji (pol,volana uclrrvalą Zaządu Głównego z dnia 20 grLrdnia 20l5t...

stanowiącq załącznik nr 2 do niłiejszego sprarvozdatlia). Komisja ds' Repartycji czuwa nad

całoksaałt€ln procesu repartycii środków, iakie otlzyl]]uje Z tytu,ltl kopiowania ut\vofóW w ramach

rviasnego użytku osobistego. inkasowanyclr przez upovaŹnione do tego oi.ganizacje zbioI.owego

zarząć,zania i rozstt.zyga wszelkic sprawy wynikające w tynr zakresie. Do zadali Kornisji ds'

Repar1yc.i i nalcż'u-' w szczególnoŚci :

1) czuwanie nad rt'p|1'wenr rvniosków o przyznanie ślodl.:órv w ramach repartycj i pośredniej.

rozpatrywanic tych rvnioskÓw omZ pfzygoto\\'ywanie list repartyc),jnych z rr,łaściwynr

uzasadllie]]ieln na potrzeby zatwierdzenia uclrlvałą Zarządu. a takŹe przygoto{,'ywanic

projektórv odniiw uwzględniel}ia wspomnianych lvrrioskólv i przy_zrrarria ślodków.

"t /,---..r--
Z7ł



2) l.ozstrzyganie spraw spornycl]' w szcZególności \Ą, p|Zypadku Zgloszc|,]ia sprzeciwl] przeZ

rvniosko<lar,vcę oIaZ plzedStawial]ie Zalządolvi lekomendacji co do sposobtl rozstru.v-'gllięcia

sporu:

3) nadzororvanie procesr: rvelyfikac.!i korzy"stania ze środ]<órv prz1,znan1ch rv ranlaclr |.tlIlduszrt

Wspierania i PI.onorł,ania TrvÓlczości Polskich Artyslów Plast1,ków olaz w razie stivięrdzenia.
ze ślodki te nie Zostały w)'kol.Z-vstane zgodnie z ptzeznaozenietn przedkładanie Zarzqdowi
lekotlendacji do rvszczęcia procedury dochodzenia zwrotu śt.odkólt, przez wnioskoc1au,ce.

W skład Kolnisji ds. I{epaltycii lt'chodzi drt'óch czlonków Zalzqdu GLtirvnego, cz-'lonek l(onrisji
Rettizy.|nei. czlonek Clórvnego Sądu KoleżeIisltiego. czlorlek KPo ofaz cz|onek Racly

AŃyst),czlęj. Na tłrocl'port'olanej rv)'żej tJchlvały''. czlonkami Konlisji zostaIi;

1) Janusz Janorvski;
2l Adrianna Garnik;
3l lvlalgolzata Kobus:
4] Marian Slorvicki;
5l Joanna Warchoi;
6l Stanislaw Stasiulewioz.

Rada Attyst),czna - jesi olgalle]rr ponlocnicz1,nr. opitliodarvczytl Ztviqzkrr Polskich Alt),stów
Plastykótv na plaszczyznie działalności ZPAP podejnrowanej na rzecz ochrony prarv zarvodorv1,ch.
moralnyclr i al1-v.stycznych ai1ystó\v p]aslyków. Ra.la AllystycZna ]]]oŻe 1.ol.tlułować opinie
odnośnie art1,stórr' ubiegaiqcycli się o czlonkostwo ZPAP. W sktad Rady Artyst},'cznei u'clrodz4:

| ) Mlrialt ColocótsLi - KrrLóri.
2) Mariusz Palkł . Katowice.
3 ) Andrze-i Podkarishi - Warszarva,
4) WięSla\\, Sor żny -J.olu|i'
5) Stanislaw Stasiulen,icz -Bvclgoszcz.
6) Aleksander Olszel'ski - Radom.
7) Romuald Kutera - Wfoclaw
8) Krzysaol' Szymanorvicz - LLrblin
9) Balbala Szubiliska - Warszała
]0) Beata Bialecka _Grlańsk
I l) flzeslaw -fumilcu'icz 

- Gdarisli

|2) rvskazanie |undacji i inrrych podrniotórv ustano\\'ion)'ch pt.zez organizacie zb!oroivego
zarzqdzania ({ 2 pl<t l2 Rozpofz4dzcnia)

ZPAP nie tlstanowi,l żadnej firndacji ani inn;.ch pocluriotórt.przed rokietll spt.alt'ozdawczytn ani rt'loku
sprarvozdarvczynl. rv zrł,iqzku Z t)-ln fadna tundacja oraz innc podnrioty nie dzia|aly rv rokLl
sprawozda\!c^ 1r1.

l3) wskazanie stowarZ}'SZeIi i inlryclr podnliotów' któIych czlonkiern jest orealrizacia Zbiorowego
z'atząt|zan1a^ ze rvskazaniem dab'uzyskania członkostwa (Ą 2 pkt l3 Rozporząclzenia).

W rokLl sprawozdawcZYtll ZPAP byl cZłonkien trriędzynarodorve.i organizircji - |nteInationaI
ASsociation oi Art . UNI]SCo Międz1'tlarodorvego Stou,arz}.szenia Sztrrk PJast1'czllvch. C]zlonl<ostrvo
ZPAP uzl'skai rv roku 2002.

ź.



W roku sprawoztlawcz.ynl ZPAP Zosta'l pź)!ęty, jako członek tYlnczasowy' do Międzynalodolve1

Konf.eclel.acji Stowalzy5zeń ALltorów i Kolllpozytolów (Thę llltelrrational Confederation of Socielies

ol Autlrors and Conposers .'CISAC',)' Członkostrvo ZPAP rv CISAC uzyskał rv dniu 3 czer.rvca 20l6r.

1.l) wskazanie spólek' rv których rvspólnikiem, W tyl,],l akojonari uszenr, .jest lub byla \Ą, ciqgu roku

spt.arvozcIawczego or.ganizacja zbiororvego zarządzania (s 2 pkt l4 Rozpol.ząclzenia)

W roku sprarvozclawcz; n Zu,iązek Plastyków Artystów Polskich nie byl rvspólnikienl ani

akcjonatiuszenr rt, spólkac1r prawa lrancllorvego.

15) rvskazanie organizacji nriędzynar.ocior'vych, któl.ych czlorrkiem jest olganizacja zbiororvego

z'arzqc)zania. ze\vskazallien daty uz1,skania członkostwa ($ 2 pkt 15 Rozpol.zqdzenia)

Związe k Polskiclr Al.t}stóW Plast)'kóW jest czlonkicnr:

. lnteInationat Association ol Art ' UNESCo M iędzynar.odorr'ego Stou'arz'yszenia Sztuk

I)lastycZl.l'Vch. Członkostrvo uzyskal lv 2002 roku.

. Międz)'nat.odowej Kclri1tc1erac ji Storvarzyszeń Autor.Órv i Kol,1,}pozytolÓw (The lnter.national

Confederation of Societies of Authors and Composers '.C|SAC'). CzIonkost\ł'o ttz)_'ska| \Ą'

dniri 3 czetwca 2016r.

P.oZDzI^Ł 2 ($ 3 Rozporządzenia)

l) u'skazatrie liczby poclmiotórv (osób fiz1-cznych, osób prarvnych ofaz jednostek orgalrizacyjn) c h

niebędących osobatlti prawnyt]li. który'l]1 odrębne plzepisy ptzyznaia zdolirość pt.arvrrą). lit.ir'e

pu*i"',y'ty s.l,voje prawa rt. zbioror,ve Zarządzanlę rvedlrtg stanu na koniec roku sprawozdawczego. z

iuylq.'.ni"n' unórt,o rvzajenrnej l ub j cd nostlonne.j reprezentacji (ś 3 pkt l Rozporządzenia)

Na clzień 3J gr.udnia 2016r. liczba podlniotórv. które powier.zy|y ZPAP swoje prarva w zbiororve

zarzątJzanie wynosiła 1 630'

2) wskazanie liczb1' poclrliotórv. które porvierzyly stvoje plarva rt'zbiorowe zarządzanie rr' dair-Ym Lokrt

spralvozdawczr_lT] j z w'r,tl1czctriem umórr'o rvzajenrnej lub jednostronllej reprezentacji ($ 3 pkt 2

Rozptll.ząt{zeIlia)

W roku sprarvozclarvczrytn ticzba poc{']]iotów. które porviet.z)'Iy ZPAP swoje prawa rv zbiororve

Zarządzanio w'! nosila l l'

3) rvskazatlie liczby poclniotów. któr.e rt'1.cofaly swoje prawa ze zbiolorvego zarzą<}za*ia rv datlytlr l.oku

s1lrarvozdawcz1 tit ' z rv1'łączenielll LrtnÓrv o wzajenlnej |ub jednostt.onr]ej replezentacji (.s ] pkt:
Rozporządzenia)

W roku splart,ozdart,cz1,11 brak b1'ło poclrrriotórv. które wycofaty swoje pt.arva ze zbiororr'ego

z'atządzania.

4) wskazanie liczby czlonków organizacji zbiolowego zarządzallia. klórzy powierzylijej swoje pt.awa w

zbiolorr,e zaządz;utie' rvecl'ltlg stanu na koniec roku sprcwozclarvczego ($ 3 pkt 4 Rozpolzqdzenia)

Na dzierl .31 gruclnia 20l6t.. liczba członkórr, ZPAP. któfa po.rvier.zyla mu slvoje pt.arva rv zbiorowe

zarządzanie rv1'nosi|a l 02.5.



5) lvskazatiic liczby'czlonkórv organizacji zbiolorvcgo zarzqdzania' l..tórz1' poivierz1'lijcj suo1e prau,a u'

zbiol.ort,e zalzqdzalrie rł'danvln Ltrliu sprarvozdarvczyn} (| 3 pl'i 5 RoZpol.ZądZĆ n ił )

W rokLt sprarvozdalr'czyln liczba czlonkórv ZPAP' którz}" polr'icrz,v.1i mu srvojc plau'ii lr' zbiot.ouc
7,rr ,,1J/.llric rrr nn. ill I U czlor)l,o\\.

6) wskazarrie Iiczb1* członków organizar..)i fbioro\\ego zarzt1dzalia. któl.z1, rt';'co1ali sir'oje pralt'a
zbiororvego z-alzi}dfania w danyn1 l.oku splawozdawcz\ l]l (\ 3 pkt 6 Roz1rotządzen ia )

W t.oku sprart ozd arvczvln br.ak b1,lo cz'lonkó\Ą, ZI,AP. którz\ lr,'vcotali su'(li S\\ioie pll\\'it
zb i ot.olvcgo anr ządzałla'

7) rvskazanie 1iczb1' pocllniotórv. któr1'ch prarvalni organizacjit zbioltlr'veto z'ttł.z.ądz,ania z,atząc|za la
]]odSta\\'ic L]|]lo\v\' o 1lorviet.zenie pt.arv rr' zbiororr,l zarzqd^ \\cdlLlg StanLl Ila kotriec ro|irt

splarvilzdarł'czego' z lvylączetricnr unttirv o u'zaIetrlnej lub.jec1rlostronrlc.j lcprezcntacji (s ] pk| 7

Rozporządzenia)

Nl dzień ] l grrrclnia 20l6r. liczba podnliotórl'. któr.''-ch prawanti 7?ĄP zttrzt,ldztl| :re podstirrvic unlorr'\.
o porr'iclzenie pt.aw rt' zbiororv1, zar.ząd w1'llosi la 1 630'

8) rr'zor.1' stoso\\allych przez organizacje zbiololr.ego zarz'4dzania ulllórl' tll:tz ko1lie t.egLr latll inóll t

itlnr,cll aktórv. określającr'ch zasac1y powierzania prau,rv zbiolou,r.zarzqcl (\ 3 p|it 8 Rozpo|Ządzcnla)

w70f\ s1osowallych pt.zez organizację zbioroivego zarz4tlzaliil Ltllrólt stalrorriq:
o rr'zlil rtnlolr'}' liceitc)'jnej - załącznik nr 3
. wzól. ul]lowy tl porr'iet.zetlie i zavąc}zania i ocllr.on), pIa\V irl]torskicl] ' Ztllącznik nr .l

Zaklt's cz.1'llllości Zrt'i4zku Polskich Art].sklw Plast'Ykórt, u' znl<resic z|riol.ortcgrl zarz4dzania l

tlcilt.on1 pt.arl alll()|s](ich okr.eśla Rcgularlin czynności Zrviązlttl lrtllsl.'ich Ańysl()\ł, Plast),l(ó\V w
Zak|esie Zbiolowego Za[Ządza11ia i ocht.oll1' pla\\ alltorskich' uchrralonv clnia ]7 czerrrca 20l5r' nocą
tJchlvalr.Zarzadu Głiltr,ncgo nr 6(j' lJchrvaia rr't.az z Regulalrlinelll stallolvią z:rlącznili nr 5'

9) w}kaz poIoZtlmień o \1Ziric[1nei lLrb .jetirrost ronne j [epl.ezent.tcii Zawa|l)rcb z kt.ajtlrt1'nri 1uLl

zagrltll iczlly'tll i orgnll izac jatll i zbiorollego ZaIZi]dZallia. ze rvskazalięnl Stron. przednlicllIt. da|)
zarlat.cia orltz okt.esu oborr'iązvwanił ($ j Pl(t 9 Rozpol.ządzenil1 . 2 porozttltlictlia 7 7 cZcr\vca 20 i6
\ł 

'.ałi]cZenlLl

\\r l.okLr sprau'ozcla\\ cZ},lll Za\\.ańo następiliące pol.tlzunlienia z krź]io\\,)'lui ol.ganizacjanli zbiot.otl'ego

zarzaldzanra:

l) polozurlienie z dnia 7 czelwca l0l6r. n' sprarvie zalicrko\vrj rvvptatv poblanvclr plzcz
Storr,ilrzvsze llie Autoró'"v ZAiKS t'ia zasadzie \ 3 rozpot.z4clzen ia u ztr'iązliu Z an. ]0 ustau]\ o
plawie aLrtorskim i plarvacll pokre\\'nvch. w okrcsie J st-vcznia 2015 31 glLrdnia 2015 oplar

ilcl nośnikrirv i tlrządzeri r,lvntienion1,ch r'u' zalqcznikLl nt. ldo Roz1lill.zadzenia Ministra
Ktlltut.1' z tlnia 2 czcrr,r,ca 2003r- l' spr.arr'ic okteślcnia lialegot.ii trrzqc1zeli i rlośnikurt
słtli4cych clo utl.rt a]łlilt Ltlrvotcirr olilz o1riirt eld tych urzllclzcti i tlośnikóu' z t.r,tulu icll
spvcdtŻ-)' przez prodUcenló\l i itltpo1.|et.óri'. Zawarte Z(] Stolt'at.z1'szell iell ALl|olórł ZAiKS.
Storr'alzvszenjenl 

,frvót.ców 
Ludou'1''ch. Stou'at.z1'szenienl Zbior.orrego Zlr.zqdzania I,raiłanli

AutorskiIni Ttlót.cótt Dziel NaLlkorr.1ch i Techniczn5,clr KoPTPoI'. Slo\!'źU7VsZcnicll]

Fillnorrcórr' Polskich. Zivil1zkięrrr I'olskich AIt].stó\\' |.otoglatikÓrv. Stori arz1'szcnienl
Polskiclr Aln'sltirr TeatrLr, i-ilmLr, Rarlia i Ielelizji ZASI), rlotyczoce clol(olrania zalicrko\\'o
\\'\'plat na pocZct k\\'o1" któ|c fostaI]Ź] uznanc Za nalcŹnt. orgatrizacion] |c p|r'Zr.lltttląc),nl

poclmiotv upran,niouc (zaliczl(a). u.l moc)' porozunrienia. o klrilvnr nroua rv $ 7

/--\_?
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Rozpot.ządzc.nia (udzial lv opIatach) Zawartego prz1' urvzględnieniu wvników baclali

ilościorvych. rt1,konanych rl llastępstwie badań .jakośc iorvyclr;

2) oorozLllnietlie z dnia 7 czerrvca 20l6r' clot.""czące zaliczkowego podziału oplat od urządze|i i

r.rośniliów wynrieniollych w załącznikrt nl 2 do Rozpol.zqdzellia MinistrŁr Kulturry z drria 2

czet.lt,ca 2003i.. (Dz. IJ. z 2003 r. Nl 105. poz. 99J) oraz Rozpot.ządzenia Mir-ristla KLrltirr) i

Dziedrictwa Narodowego z dnia l5 gludnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr'235- poz l599) w

sprawie określenia kategorii urządzeli i nośtrików sIużąc1'ch do uh.walarria Ut\ł'oró$'oraz oplat

or1 tych urz1dzeli i nośnikórr' Z tyttllu icll sprzec1aży pIZeZ prodLlcentótv i irnportertiw (Dz. U. z

2003 r Nr l05. poz' 99l) fdale]: Rozporządzenie] pobranyclr pzez Storvarzyszellie Atltolo\\

ZAiKS za okres I stycznia 2015r. - 3l gtudnia 2015r. i przekazanych na rachunek banko"vy

Stort,al.zJ'szcn ia Filrnowcórv Polskich z-awańe poniędz1' Stowarzyszenieln Atltolów ZAiKS.
Stowarzyszeniem Twórcórv LLldorvych, Storvarzyszenienl Zbiorou.ego ZarządZania l)fawamt

Arttol.skjtrli Trt,órców Dziel Naukorv1'ch i Technicznych KoP1PoL. Stowa|Zyszeniem

Filluowców Polskich. Zrviązkiem PoIskicl.r ArĄ.StóW FotografikóW. Siorvarz-v-szenien-t

Polskich Ar.t1.strir,v Teat!.u. FillllU" Radia i Tcleri.izji ZASP, doty'czące Zaliczkowego podziellu

oplat. któ|e zostaly plzekazłne na rachunek bankow1, SFP przez Stowtuz1'szęnie ALttoltilr

ZAiKS na rzecz tu.órców ulwofó\\ wykolzvstanych w lamach rvlasnego UŹytkll osobistego'
tł opltl.'.illo \ ] u.t' -.' 1lIit. r) Rozporz.r.'lz..nia

Wy-zej rvyntienione pot.ozutllieIria obowiązywały do czastl \q'płatv na|eŻl]ych klvot Z lytułtl opłat'

będqcych p|ZeCil!iote]li pot.ozutlrień. stl.onon,l po].oZulIlenla.

Wg StanLl lra dzień 3l grudnia 20l6r. lie zarvalto porozLllnień o wzajenlnei lLlb.iednostt'onlle-1

t.cplezentac.ji z zagranicznyllri organizacjanri Zbiolowęgo ZarządZania.

l0) rvskazarlie. cz1' oI.garlizacja zbiot.owego zarządzania dokonLr.je inkasa wynagrodzer,i takż'a na rzecz

pocIlniotórv. któr.ych prawa nie zosta'ly jej powieIZo]]e rv zbiorotve zarządzanie. z podalrielrr podstarvy

prawnej i poszczegóInych pól ekspIoatacIi. któq'ch to inkaso dotyczy (s 3 pkt ]0 l{ozporzqclzenia)

W l.antaclr w'vkon'u-rvancgo zarząt|tl Zlliązek Polskich Ar1ystórv Plastyków jest uporvaŹrrion1. i

zoborvi4zany do inkasou,ania' podZiału ofaz wyptat- na.iednolit).ch zasadaclr, wynagr.odzeli atltorskiclr

na t.zecz trvtirctirv zrzeszotlyclr \\'ZPAP i 1wórcon]' kkirzy powic|4'Ii swoje pr'ar,l'a potl ocItlonę otaz

ich n3stępcoll] pfawn'Vm 1ych tw(n.có\1,..jak:.ówniez twófco|l1 Zag|anicznynr na podstawie unrór,v z
zagranicztrytli ol.ganizac!ani zbioro'"vego zarzą<Lzat"ia (w pI.zypadkr-r zarłal.cia odporviedrricłr umótl)'

ZPĄP cloliolluje ltrt,- czynności także na |ZecZ twórcólv. któr.z1 srv1'ch praw pod ochronę nie

porvicl.z)_li' alc rvobec ](tórych ZPAP działa na zasadach prowadzenia cLldzyclr spraw bez zJecc'nia

(,,negoti0f Lrm gestio"').

Wrv. cz;.trności ZPĄP clokonr-rje w gt.anicach posiadarrego zezwo!enia Ministra Kultuql' tj. na polacll

eksp]oatacji obej mLlj ących:

l) zr-ł,ie lokrotn ienie .|akąko lrr, iek techniką' rł' tvn drukarską' reprograficzną, Zapisu magnetyczncgo i

tcchniltą cy'1iorvą;
2) r,vpl.owadzenie c1o obrotu or1'ginalu lub zu'ięioktotllionycl] egze]l]pla|Zy Llh!oltl:

]) uŹyczenie i najen oly'girrałtl lub zwięloklotnionych egzenrplarz.v- utrvoru:

"1) w_v.'stawiellie;

5) prrbliczne Lrclostępnienie uhĄ'oltl w taki sposób' aby kaŻdy lnóg]l lnieć do niego dostęp \Y miejscu l

rv czasie przez siebie wybranynr.

RoZDZIA,L 3 ($ 4 l{ozporządzenia)
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l) kopja tabel winagrodze]i pra\\'o1nocnie Zatwie|dzon)ich pl.Zez Kolllisie Pra\\'a ALltorskicgo lLlb sąd.
obo\\'iąZLliących \\/ lokl| spla\Vofdalvcz),n. wrflZ Z kopian,]i \\'laściu,),ch olzccZeli i iclr uzasadnień ($.1
pkl lRoZPorZ4dZęnia)

Zu.iązcli Polskich Art]'Stó\v P]astvktirr' posiada zatrr'ieldzo|]c tlbele rr';,nagrodzcń autorskiclr Ccnnik
rv1,nagrodzeń autorskiclr za kot.z1'stanie z prarr'aLttclt.skiclr do Lt1rr,orót'plastyczrl1'ch. zatrviet.dzonr,w
tiniu 26 mria l998l.. przez Konlisję l'rawa Autot.skicgo na poclstarł'ic .lrt' l08 tls1. 3 LISIł\\')' Z dnia.1
lUtego 1994I o pla\!ie autorskilll i prawacl] pokrelvnvch. Zgoc1nie z prrnktenr 20 Ogóln1'ch zasad
Lldziellnil Iicenc.ji określon.u''c!r rv pt.zednriotcl11'1'm (gnniku. Lls1alone \ł' tritll stawki pocllegaja
col.ocztle| u,alor.yzac]i. dokonyrvaIlej na pods|arr'ie rvskaznika WZfoSlL| cen torr'al.ót'i i Llslu.s]

konsunlpc;'jnych lv poprzednim IokU ka le nd.rrzow} nl, ogłrtszanego u,obrvieszczeniach Prczcsa GtJS.
pub1iliorvan)'ch w Monilorze Poiskinr. Zrvalol.)'zowane sta\vki oborviązuja ot1 clnia l kr'l'iclnia klŻdegt,
l.oktl. Ce nnik obolr'iązującr do ] ] marca 20lót.. stanori'i zltl:tcznik nr ó, zaś Ccnnili ollorr.iqzLliący oc1

] k\\'ir'|ni:l 20 i6r slanowi Zalącznik nr 7.

2) Ko1lie uchttal lub inil1,ch aktórr' rl'ewlłetrzlr)'ch określaiQc}'.ch lvYsokośc. stllr,ek rr'ytlaqltlc1zeli zll
kolzr.stalrię z prart bęcl4cyclr przednrioteln zbiorou'ego zltt.zlclzolria' Z S),l)tet}"cznt.m rtzasadtrictlielll
ptzl'i-rrcia t1,ch sta\vek (S .1 pkt I llozporzadzertia)

(ichuala Nr .10 z dria 0(i lLrtcgo 2015r. o rralor'1'zacji starvek krl'oto\\')'cll

aulo|skich Za\\,al.tvch rr Cenlliku wynag|odzeń aLllorsliicli Zl kor/-}-'st']llic 7 l]r3\\'

u|\Vo|ów plast)'cZnlvch na 20l5 stallotvi załącznili nt. źl

[]ch$alir Nr I Jl z clnia 21 .0f .20ll6r. o rvalorl'zacji stawel( k\\,oto\\')ch

autorsiiich zarvart5'clr rt'Cenniku r,vvnł[rodzęń auto|skich za liilt.zystanic z ptarv

Utworó\v plastvcz]l),clr lra 20ló stanclu,i zllączni|i nr 9

r'',1'n a.t ro d ze ń

aLr!ofskich do

rvvnlglodzcrl
aLltorskich do

3) u,skazatlie pri1 elisploatacji. na któr1'ch organizac'ja Zbiol.o\\'cgo zarzldzanitl u'r,konvrvala zbiot.orle
z'tlrz4t1zanle rr, tol<u sprart'ozdawcZ),lI. a takŹc pril eiisp1oatar"- j i. tla k1tirvcIl ZalllicIZll \Ą,\'IoIl.\'\Ąi!(

zbiototl'e zirt.ządzirnie v', kolejnvnr l.oku spra$ ()Zda\\'czr'nl. z podlnicnl po\\,o{lów nierr1.Iiotlvr,vittliit
zbiororvego zllt.zqcltl lll clanrnl polu eksploatacii..icżeli takł S\'1tlacia lnia]a nlieiscc t.s .1 pkt 3

I{ozpol'ządzetlia)

Zgoc1nie z posiadatlr,nl zęzrł'olenienl Nlinistla KLritLrry ZPAP nlożc ti'ykonl,u'ać zbiolilue zatzittlzanie
pt.au,anli irLllolskinli do ut\votó\\ plast1'czll1,ch na pcllach ekspl()ata!.iiobeillltljqc1'ch:

l) zr'vic lokrotn icnie .jakqko lrviek techniką. lv |}'nl d|ukal.ską. repr.ogl.aticzllą. zapistt nlaltrel),cznegtl i

?)
i)
rt)

s)

techni ki1 c1' lior,r'r1:

l,t,pt.orr';tclze ll ie do obt.otu tll.yginalu ILlb Z\\'ielokrotniol)1'cIl etzelłrplarzy ulri ol.u:
uż1''cze:rie i najcln olvuinalu Iub zwielokr.otniollych egzcnlplarz\' l'lt\\'oIu:
\\, vsla\\' lelt le;
pLrbliczrre udostępniellie ut\Vo|u \\, 1aki Sposób. aby kazd),tlttigl llieć do rriego ciostęp rt'nrit'iscLt i

rr' czrsie przez siebie u1'brany,nr.

W t.oku sprau,ozda''vczynr ZPAP podejtlloivai cz1'nności zbiot.orvego ztlrzl,t<|ztltlttl prart,itltli iltlttrl.skinli
rv zasadzie rr odniesictriLt do ri,szrstkich c1ozrvolon},ch pól eksploatacji. I)|Z\ c7),tl] cZęs1otli\vośc
pcl11e.Illlorr'anvcll cz1'llllości (Z\\'lasZc7e zltvict.anych Llnlillł, Iicenc1.int'ch) nie bvla |alia Sanla dlil
WsZ-Vs1i(ich z nicIt. W kole jn-"'nl rokit spralr ozd llr, czy-nl ZPAP zanrielza rr,'r kon}'rł.ać z1litlt.olrl'
zarztit|zanie rt' ilot1.c hczasorł,l'l1} f aklesie.

Zgoclnie ze znrienion."m w roku :015 zezwolenienr Ministra Kullun ZPAI' jest uplawlioll, do
pobiclania l1a l.Zecz t\\ófcó\\ iich spacIkobicrcórt' wvtlaglodzcnia Z t."-tLl]Ll Zll\\1)do\\e] odsp|Zedaży
orlqinaItr}ch egzernplat.zy t|twofll plast}czl,]cgo (ń.()il {|( sztllc) i lv okt.esie spl.arr.ozclawc;1rn ZPAP
konl-'.n(lo\Ą'itl dzialłnia zlnierzające do r,v1'kolly u aIlia zlriot'orvego zirt.zt1clu rclrvnicz rr'lynr zakresie.

11
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,tl

'] i.rt.aj ą negociacie rv zaklcsie ostateczncj rr,crsji tl.cści pot.ozulnietlia dotycfi]cego .h?iI dc 5lli|c 7

n'.go'ii)o.;i ),.,"s,air.cq ]'ll'i11' l]od]11i01y tr.udl]iące się zatvodor'vo otrltrtcln clzicI sZtUki, tj'

Stow al.zyszen ienr A 1}li\\,a|iL|sZ),i Mat.szantl(trv Polskich. W kole'jIl)'n rokrt spt.aw ozd arrc zy l.n Z? Ą|)

bęc1zic konty'nitot,vaI po\Y}żsZ'c (17lałn]lIa.

ZPAP pocljęlo s[oS(]\\,ne l<roki celetll Llstalenia:

.clalr}chtcleaclrcsort'1chtrt'ót.crirlIltbiclrspadkobiercriw'\\'stosr]l]ktldotvchulllo$
za!\odo\\o ookollanei odsptzedazl tlryeinalnl'cll cgzentplarzl' Lll\'vor(iw

1l1as|)'czn).ch - l(tóra nestqpila \\. la|irch l)ol]Izednicll ol.az rr. lokLt sprarvozt1ltr.''cz1'm

oraz.
. lraz) tL'lea(ircsorlcj celerll 1lotlięcia kontaktu Z tak tlstaLonyl}li osobatni r'v zrviqzlirt z

llalcztt'vnl tyln osoboln wynagloclzerliem pclchodząc1,nl z zarvodorvo clokonanej

itdsptzcdazY.

Na1eż)' llskazać rórr'rliei. iŻ st\Vofzol]o leiestl LLlwo|ów' ctl do lt|óryc|r ZPAP porvzi4l in1omac.ję o

zrrrc,rlou u .l,'klllr;llrci,',{: ptuedrzi

ZPAPpilz1.sl<uj.''róllnieżinlounircjeonou,ychunrorr,achzart,odou'odokonanejodSpIZ.daą'
tlt.,vginaln'r'.ch Lttrvot.(lr'l, 1llastvcznyclr - celen st\\'ofzcnia baz1' tyclr t]t\\'ol.ó\Y ofaz podn]ioló\v

clokouuj4cycfi n u. odspt zeciazy

l)olladto \! ii,ylliku ustalcń pocz)'nionych w t.oku sprallozclatt.cz)'Br (]0ló); plzed Sądenr Reio]lo\V),lll

(]|a \\Iill.szll\Ą'}. śrórlllieścia rr Warszawie ocłbęc]zie sie (u'ę \\'l.Ześniu 2017r. ) zarvezrr'anie clo pl.ób),

rugodor'i'ci l)onrLt Aukcljrlcgo Dl-lSA llniclrrll sp. z o.o

I(olllJ,llLlo$'fllle są fo\\,1]IeZ negor:]acje z oltatlizacj4 zt.zesza.jacq nl'in. pod:lrioty trr"tciniące slę

zarr,oclorro obtotenl dzialanli sztul.i t.i. Stolvłrz)'szelrienl Ant-vkrvat.itlsz1,i Marszantlórt'Po]skich'

rvzot'y Lttllórv zalvieratlych z kor.zysta]ąc1'rlri na polach eksploatacji' rla k1ór.1,ch ot.ganizac!a

zbiolorlego zarz4c1zallia w1'konywala zt,ioro,ve zat.zqdzallie rr t.oitu spt.arvozda\\'c7y-lI' a tal(Źe tla

lłt(lr)'ch z-anliclza rr)'liotlyrtać zbioL.orvc zavąc1z'tuie u' kolejn1.nr rokLl spl.ilrvozda',vczyn (ś 4 pkt 4

IioZporZądZenia)

Wztil. ttlllrlrr,l, zatr'icl.ancj Z kor7r Staj ąc.V,nr i (licencyjne.j) s|alrotli załącznik nr 3 do nirriciszego

s p ra rr ozcl atl ia .

rr,skazalric' liczb-v krlr.zvst ltjqc1-ch. z którytlli ot.ganizacja zbiorortego zarząt1zania n]iałii Za\\'anc

Ll|llou v \vedltlli Statlu na koniec rtrkLt spLalvozclawczego ($ 4 pkt 5 Rozpofządzenia)

Nadzieri3]gLLrrllria2()16r. liczba korz) stai4cy clr. z któr-v.rli ZPAP nliał Zaw te Llno$y llll-losiła 29-

wskazallie liczby kor.zystającvcll. z l<tóry,tlli irrganizacja zbitll.orvego zarz.ąc}z'ania miała Zawalte

L|lllo\v), na poszczególll),clr polach eksploatacji \\,cdłtig Stal]u na kotriec loktt spL.arvclzdarvczego (Ą 4

irkt ó RoZ]ro|Z4(lZellia)

Na clzieli 3l grudrria 20lór. ]iczba kolzl'sLaiąc)'ch. z ktriryrni /'PAP nliaI Za\Ą'arlc Llmo\\'}' na

poszcz-ególt-t1'ch polłch elisploa1ac j i ir,1 nosiła:

ol

Pole eksploatacji
zdefiniowane w umowie

Pole eksploatac.ii rvsl<azane n'

zezwolcniu Nlinistrtr Kultu

12



ułtkownikicm
(korzYsta iącYnl)

polu eksploxtacj i

zwielokrotnicnie
jakąkolwiek techniką. w tynl
dntkarską. leprograticzllq,
zapisL nagnetycznego i

techniką cyfI.orvą:

utrwalanie na

.iakimkolwiek nośniku
audiowizualnynr a w
szczegÓlności na
nośnikach Video, taśl]]ie
śrv iatłoczułei.
magnetycznej. d)'skach
kolnputerowych
(rvplolvadzanie tlo
pan]ięci konrputęIa )'
oraz wszYstkich typach
nośników
przeznaczonych do
zapisu cvflorvego
zwIeIokrotnięnie
jakąkolwiek techniką
w t}'ll] : teclr]riką
drttkarską.
reprograficzną.
cyfrowq, po]igrafi cZną'
n]agI]eq'czl1q na
kasetach video dyskach
audiowizualnyclr
technikq światłocZułq i
cyfr.or,r'ą. technilrą
zapjsu komputel owego.
r.v sieci rnultimedialnej
(\v tym internet) r'ra

u'sz)-st ki c h rodzaj ac h

nośJrików
dostosowanych do tei
fonny
zrvielokrotnienie
utworu plastycznego w
fantach utworLL

audiowizualnego na
dolvolnyl noślrikrt
wpro',vaclzenie do
pamieci konputera ido
sieci nlultimedialnej
wykotzystanie w
utworach
multimcdialnych
wykoŻystanie
fragnlentórv Lltworórv
do celÓw prorloc1'jnvclr
i reklamy
zrv ieloklotnienie
egzemplarzy utwolu
poprzcz wydruk
albLrmu/ksiqżki/czasopi

2

l

/'---\'.-.,
e/Ż ł-

13



snta

zlvieloklotnienie
jakąkolrviek techniką rv

tym drukarskq.
reprograficzną, zapisu
rnagnetyczrego i

techniką c.v.{rorv4

zwielokotnielie
tńWoru poplzez
za:T ieszczenie na

opakowaniach
karlono$ych ol az
etykietach do bLtelek

wprorvadzenie do
pamięci konrputera

t0

13

wprowadzenie do oblotu
oryginału lub
zu'iclokrotnionych
cgzenplarzy utwoft!

wprorvadzanie do
obroiu w kraj u i

zagralicą:
wprowadzanie do
ob|otu przy tlż} ciU
intelnetu i innych
teclrnik przekazl.
rvyko rzyst u i qc.r-ch s i ec i

telekomunikac;,jne.
infbmatyczne i

bezprzewooowe
wprowadzenie do
obrotu ot1'ginalu lub
zrvielol<rotnionych
egzelnplarzy tttwolu

wprorvadzenie do
pamięci konlputera rv
celu unięszczetria rv

kornputerowych pliku
bibiiotecznyir

t5

uŻyczenie i rrajem o1u.ginału
lub zwicloklotn ionych
egzenrplarzy ulrvolrr

o rvypożyczanie.najenl'
UZy czełie lub rvynriirna
nośnikórv na któr.y-oh

spektakl/serial
utrwalono:

. użyczenię i naielrl
oryginału lub
zwielokrotnionych
ęgzemplarz}_ Utwol.u

ptlb1iczne udostępnienie
utworu w taki sposób' aby
kaidy' mógl mieć do niego
dostęp rv ntiejscu i w czasic
przez siebie wybran_u-nt

. publiczIreudostępnienie
Utwol.u w taki sposób,
aby każdy nógł nlieć
do niego dtrstęp w
mieiscu iw czasie

7
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przez siebie wybranynl
. udostępllienie w Sieci

internet
. wyświetleni€,publiczle

odt\Yarzanie

l

3

wvsaa\vler're pub] icZne wysla\Ą'ier,]ie

prac na wystawie
\vystawienie

I

7) r-ł,skazairie ]iczb), kozyslaiących' Z który/mi organizacja zbioi.ou'ego 7'atzą 7,ania Zawalla u]Tlowy na
poszcZególnych polach eksploatacji '"v danym loku sprawozda\\'cZym ($ a pkt 7 Rozporzqdzenia)

W rokLr sprawozda\Vczyn liczba korzysta.jących, z którymi ZPAP zalvall untowv na poszczegÓln) ch
poIach eksploatacji rvynosiła:

Pol€ cksploatacji }YskaZane ry
zezrvoleniu Ministra KulturY

Pole eksploatacji zdclin iorr a ne n
umowie z użytkorvnikiem

(korz}stającym)

Liczba
un.tkołvników

(lrorzy stających) n:l
danl'm polu
eksnloatacii

zwielokrotnierie
.ialrąkolwiek technjką. w tvm
dt.tlkalską. replografi cz-lq.
ZapiSLl lnagnętYcznę8o i

technikq cv1iorvq:

. zwielokrotnienie egzemplarzy
utworu poprzez \\'ydruk
al bullltl/ksiązki/czastlpisnra

. lvprotr'adzenie do pamięci
komptltera \Ą' ce]U przygotowania
do leprodukcj i i ternic.zL zenir.
utwol Ll

o zw,ielokrotnienieutrvorupop|zez
zarrieszczenie na opakowaniach
kańonorv1,ch or.az ctykietach do
butelek

\\,prowadzen ie do obrotu
oryginalir lub
zwielokrotnionvch
egzenplalzy utworu

o rvplowadzenie do obrotLr

zwielokrotniony,ch egzenrplarzy
Lltworu

. wprowadzenje do pamięci
Ion)pulerl tl cęltt Illllię.zczettil r'i

kornputeron'-v-clr pliku
bibliotecznv:l

wvslawlenle . wvstawrer' e )

Ogó1na liczba korz'v_sta|ących z ktÓl.vlni ZP AP zayyar| L]n]owy w danym loku sprarvozdarvcz-v-nl

rvynosi 9.

8) wskazanie liczby korzvstajqcych, z ktÓryrrri plzcstaty obo\,viązyu'ać Ltmoił,y na poszczególnych po|ach
eksp}oatacji rł clanyln roktl spt.arvozdawczyln ($ 4 pkt 8 Rozporzqdzenia)

.LJ



Po1€ clŚploatacji wskaZane \Y

zezwoleniu Ministra Kultury
Pole eksploatacji zdefiniorvane w

umorvie z użytkorvnikiem
(lior7ryStającym)

Liczba
uz.v-tkotvników

(korz}stających) na
danyrn polu
eksrrloatacii

zwielokro{nienle

.jakąkolrviek tec}rrrikt1. rv t"v'l-n

drrrl<arską. IęprogIafi cZ1lq.

zapisLl rnagnelyca]ego i

techniką c1tiotvą:

. zwielokrotnienie clou'olnąteclrnikq'
rv szcze.qó]ności poligl.af tcztl4.

tbtogr.aticzną. c-v-'f rorv4. drLrkarską
. zwielokrotnienieegzemplarzy

tltvoIu popŹeZ wfdrUK
al bunlu/książki/czasopisma

. rvprowadzetlie do parnięci

KO1.l1p Ute ra

rvprowadzerie do obrotLr

oryginalLt lub
zwielokfotnionycll
egfe]Iplarzy ut\ł'ofu

. lvProrvadzenie do oblotLL
. wpfowadzanie do oltrotu pfzy

użyciu internetu i innych technik

llrzekxzu. u; korzv.rrliqc; cll sieci

lelekonr:nikacf ne, inlbnratyczne
ibezplzewodowe

5

1

wlslawlenle . wYstau'ienię

ogólna liczby. korzvstającyclr z lrtórymi przeslały obowi4zyw.ać umorvy \v dan.v"n roKu

sprawozdarvcz-v- nr w1'nosi 7.

9) intbrnlacja o Zawaltych polozumieniach. o któryclr lnowa \ł, art' i07| Lrst' l. ) |Llb J tlstarł1 z dnia 4

lutego l994r. o plawie autorskinr i prawaclr pokrewnych ($ 1pkt 9 Rozpol.ządzenia)

W roku splarvozdav,czynl ZPAP nie zawall Żadnych polozulnień. o których |)'lo\VJ \\'clt' l07| usr. l,2
1u1-,4 ..51ąq'y z clnia 4 lutego l994r' cl prawie autorskitn i prawach pokrewnvch

10) informacja, czy Zosta'l wyznacfony podmiot, o ktÓryn nlowa w aLt. 107l Lrst. 4 ustarw z dnia 4 lutego

l994t.' o pt.arvie atltot.skim i prawaclr pokrervnych ($ 4 pkt ]0 Rozpol.zqdzenia)

W rokLl sprawozclawczym ZPAP nie został rvyznaczony .iako podnriot. o któl.ynt nlolva \Ą'alt. l07r Llst'

.1 ustalvy z cltl ia 'ł ltrtego l 994 r. o prawie autorskinr i prawach pokrewnych

11) wskazanie w,vsokości wynagt'oilzeli Z tytutu Zbioro\\'ego zarządzania zainJ<asolvanyclr w t.oku

splawozdawczym ..'u po.'",.!ó1ny.h polaclr eksploatacji' w tynr oclrębnie z tytułu art. 70 rrst. 2|

uitarvy zdnia4lutego 1994r. o prawie autorskim iprarvach pokrewnych, w kwotach netlo (s 4 pkt ll
IłoZDorzadZenia)

ogólna kwota wytragrotlzeń Zail]kasowana W

bl utto.

ZPAP nie inkasuje lYynagrodzeli z tytułu ar-t

autorskir i prarvaclr poklewnych.

roku sprawozdawczyn wynosila 18.833,12 zlotych

70 ust. 2r ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prarvie

16



Wysoltość wy-'nagrodzeti z tytułrt zbiot.owcgo zarzqdzania zainkasowanyclr rv roku spt.arvozdawczyl-tl
na poszczegól;rych polach eksploatacj i rtrynosi :

. r.epr.odtrkcja LńWorów i zamieszczenie w ksiąŹce/czasopiśnl ie/albun ie/na sh.onię il)te].tleto\Ą,ci
_ 8777,90 Zł brufto

. publiczre w)'stau'ienie reprodukcji utworu -7835.50 btLttto

Dodatko\'o w rokrL sprawozdawczym otlzymano kwotę w rv1'sokości 2220^|2 z|ot1,ch trlutto od
szwedzkiei organizacji zbiororvego zarządzanta prawanri autorsitil]]i do utwofów plastyczlrych bez
wskazarria pól eksploatacji,.jakiclr przekazane lynagrodzenie dotyczy.

Wysokość rvynagrodzeń z tytultt zbiorowego zarządzania zainkasowanyclr na poszczegó ltr.v.ch polach

el<sploatacji w krvotaclr lretto ksztatttlie się rrastępLriqco:

. repr.odukcja iitrvolórv i zanrieszczetrie w książoe/czasopiśmie /albunlie lra stronle

interl]etowej 7 l36.50 Zlotych llętto
r publiczne wvsta\'vianie reproduhcji utworu 6370,00 zlotych netto

12) rvskazalrie wvsokości oplat zainkaso''viul]'ch Z 1ytLLlu zbiorowego zalzqdzania rt roku
sprawozdawczym. w kwotach nctlo:

a) na podstawie alt.20 ust. I ustawy
b) na podstawie ar1' 20l ust. l t|stawy (s 4 pkt 12 Rozporzqdzenia)

ZPAP rlie dokonuje inkasa opłat l]a podstawie wrł,. przepisórv usta\ł'v o plawię atttorskint iprawach
pokrewnlch.

lJ) wskazaIlie rvvsokości ''vynagroclzeń i oplat uzyskanych rv roku sprarvozdawczytn ocl kra]ow)'ch lub
zagranicznych organizacji zbiot.ou,ego zaządzania. W t)']n tla podsta\Yie unlór,v o jednostronnej Jub

tvzajenrnej lepfezentacii. w kr,r'otach netto ($ 4 pkt l3 Rozpolządzenia)

W lokt-t splarvozcjawczyttl 7'P AP otrz-u-nrał opłaty, pobierane na podstawie al.t. 20 tls1. l oraz alt. 20|
Lrst. I ustawy o 1;r'arvie arrtorskim i prawach poklewnYch plzez inne orgarrizacje zbiorowego
zarz4dzania' ti.: StowazysZenie Autorów ZAil{S, Storvarz1,sze:ric Zbiororvego Zat.ządzania Prawanrl
Autorskilrri Tw.ólcórv Dziel NaLlkorvyclr i l.eclrnicztlych KoP] PoL, Storvarzyszetrie W5,clau'córr,
REPRoPoI' oraz StowarzySZe]rie FilnrorvcLjw Polskich. lch w}"sokość ptzedstarvia ponizsza tabe]a.

ZAiKS

art,20 ust. 1 Pr. Aut.

KOPIPOL

art. 20 ust. 1orłZ
art. 20r ust t Pr. Aut.

REPROPOL

art.20 ust. 1 oraz
art. 20I ust I Pr.

Aut.

Stowarzyszenic
Filmolvcół PoIskich

art. 20 ust. 1 orłZ
art.20r ust I l'r. Aut.

kwota netto kwota netlo kwota Detlo kwota nelto

1 639.1 1 zl
l7 ]65'.] :] Zł

31f ,15 zl

50 l99.ó|] zł
57 I i7.15 zl

38 i00.00 zt

28 4i2,82 zl

8ó l '55 zi
4l l04'9l zł
18 718'93 zł

l5j.20 zł 792.80 zl
1 t;70 il

l9 I 17.79 zl netto 234 I 14,99 zl netto 153.20 zl netto I 804,50 zl nctto

Suma: 255.890.48 zl netto
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l(\vota nelto \v),nilgrodzcnia (\, l:)].zcliczeniu lla zlote) u4'slranego od szrvedzkiej olganizacji

zbioroivcgo zarztldt;tnta u'y rrttsi zlot;ch 2:20.12 netto

l.l) \\,skazllIlie rv;,soIiości i poClSta$)' pratr'nei potrąceli dokonarl5,ch 1}'tute'll kosŹów inkasa r,r, ttrku

sDl.arvtrzt1irwcz),nr. z rv),iaśnienicIll poivocltirv \vz|ostu kosztó\\' rr' stosLltlku do poprzedniego rokrr

spl.au'ozclirll czegil..jczeii tal'a syluacja lliałir llliejsce 1..s.1 pk1 l4 RozpoL.z-ądzenia)

Na podsta\\ie $ 3 ust' .s l{egulantitru Rcpart)'c]i Zrviązku Poiskich Artystóri' Plast1.kóil.7-ll.;1,

t|rłktłtlt'll,ttttitt 1lodziu{u l.,'|uagrrłtł:cri ąulrłl';kiclt oro: ł'\ltugrclt/:eń : 41u11ł (h.oi/ L|( 5uita' 4 |ąk:( l|
:ltiq:ktt;rC|Lr|!\,L.jLtł)';r(111iqf[)!(l|.h,'tl!ll!k0pio\\,aniLrt,lt:tlt'ltl',;tlt,u:\;tckosObisr|o''óh|r:e(.i(.)I)L/
lla1a:rtcńt'ibrLlt|)])f.\pLL10jqt.łjk,:t:c|anutqll'tltl,nionentust!]]o/rqą]|1c
proti:ltt ZP''!P ,, 1y1'111!19v.;ultj r,i,l''sll/rt,,'r..::i 20% W roku spt.au,ozdawcz1'lll. dnia 9 1istopada ?0 |Ót..

Zarząct Cliirln1, 7PAP \\;plo\Ą'adzil zlltiany rr' treści RęgLllanlinLl Rcpalty"cii Zu.iązl<u Polskiclr

Artysttirr, l)last1lićl\!. l]Il), czylrl rt'lsokośc potl.4ceń nie itleglir znrianie i pozostaia na poziolllie 209,0

DocllrLliou'ę f1]1ially rl rvrł. Regulanlilrie Został) \\'plo\Vadzotle jLrŻ rt.roku 20l7. ti. ]5 lLltego 20l7I.,

littirę |tl zlnian)' I...]lr nicz nic Zl-l]icIlił}.wys()kości po||ącell. o litó|ych nitlrva' Rcgulamin Repartrcji

Zli iqzltLl Polskich Ań)stów I'lastykórv (tekst .'edno1it). z Llil'zglednicnien Z11ian llslaIon]-ch

tlchrł'alalli Zat.z4tl CIórr'ncgo ZI)At, Z dnia 09. ] l '20lór. oI.az z 11nia l5.02.20l7|.). Stano\Ą,i Zalącznili

nr 10.

\\, lokLl sp rawoztlarl cz) nl Zl)AP dokotlai potrąceti Z ku'ot wynag|odzel,] tytllicl]l koszlóu, inkasa rv

w)'so|(ości ]- l45.32 Z| rrctto.

15) \!5kal1nie y.'rsokości rr1,nagroc1zeń u'1,placonycll osoboln. kt(i|c clokorrtli'l inkasa w1'tlagroilzeń lub

oplat ila podstar'i,ie pcillolllocnictw lLlb trurórr' cyrvilnoprarvtlych (s .+ pkl l5 Rtrzpilt.zl1tlzenia)

L.Z}r]lrości \\' rallrź]cl] Z|]ioro\Vego zar ząt1zania pla\\'anli atltot.sl'i|11i pt7ęZ 7'P AP związ,an'e z
dilktlnylranien inkasa ilr.nagrodzeń ]Ub opli]t sq rt'14totl1''lvane plzez ptacorrnikórt, Biura Zlrzadu

t 'Inrrltc*o,/l'AP rr'r Tr'd.L'rrr iL. l||]lo\Ą o p|Jcc

|Io7-DZ| 
^L 

'.l ("s 5 Rozporządzcnia)

1) kop!a oborł,iązLtj4cego rcgulanrinLl lub inncgo akttt rvervtlgtt.znego określającego 7irsad} repiutyc]i. Ze

rvskazatrienr t].eścj Zlllian 1y.ch.rkti)\ lr'rilku splarvozclawcz].'In ($ 5 pkt 1 Rozporządzellia)

W rolitl sprar'vozdarl cz}'ln. dtlia 9 listopada 2'0| (ll.. Ztlrz'ąd Głórvn.v' Zf'AP lvptort'adziI znliatr), ri' tl.cści

RegLllanrillu Rcpar.lycji Zrłi4z|iLl Polsliich Ań)SrÓ\\ Plastyktirl. Dodt]lko\\,e f]],)ially \\' \^,\\'.

Regularllinie Zostal)' \!1-lfo\Vodfonc .itlŻ \\ Ioklt 20l7. tj. l5 ltltego 2017r. Regulallrin Rcpań}t.ii

Zrł,iązliil I'olsl<icil A|1} stó\v P]astvkó\V (tekst .icdnolity z Ltrlzględnienietll zlllian UStalon)'cb

Ltchlr,alanli Z;rrz4cl Głóti'llcgo ZPAP z dnia 09' l 1 '2o I6I' oIaZ Z dnia ]5'02.]0l7r.). Stanowi Załżlcznik

nr 10 ilo Iliniejszego s pl.Łl\! oz{lan lc.

W Reguli.rmillie Rcpl||}cji w t.oku sprau'ozdarvczyllt rvplorł'adzone zostały poniŻsze zlnian.r,:

W |i l9 l{cgtllarlinu Repal1) cji cltrcllno pkt 3 lv blztlięllitl:

'.KonlisIa nloŻę * tlzasadIriollych p|Z)'padkach zaprosić ilnioskoda\\'cę do tldZialLl \\,pracach

l(cxuis.ji ds' repal1Ycii celenl Z1oZęl-]ia stoSow]l)'ch u,1,]aśnień lv zakresie Złoiot.lcgo l)|ZęZ

t'licgo rr niosl<u z zast|ZeZęnicnr ocltrtltl1, dal1,ch osobowych pozostałych wllioskodart' có\\,...

\\' {21 zmieniono pLt.2:

- Bylo; ..Spr.zeciw podlega batlaniu Konrisji ds' reparqcji" która w telminie tygoc1nia od

ltpl5,rlięciil spt'zeciwLt rvyclir.je pisenrną opinię olaz rł r.rz z t.ęktllllenclac.|q co cio

18
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IoZStrZ\gllięcia spIZeciWu p|ZekazLlie spl.Zeci\v

!l(|]\\ilłę \\ p|,/e(lnlio(ie i|)|1ęCi\\tI \\ i\'|'l]linic

\\,piynięcia sp|ZeciWu'.'

Zarząd'Ll 7'I, ĄP ' Zarząd podcimLlic

1lóŹr.ricjsz1 lll niŹ drva nlicsil1cc od

inny' n klajollvnr organizacjom zbioro* ego
replezenttI|.1c1, m uprau,nion-u-ch jakichkolrłic'li

clo

nIe

..lest: ..Kolnisja ds' Repart1.cji bada sprzeciv.y rr ciłgu nliesiąca 1lo zakoliczeniu rc llil,]u' o

klóN'ln nlowa porv1'zc! w ust.l. |(onlisja ds' Repar.L}cji rvl'daje pisenlną ol]illię odllośnie
l'azdego spt.zecirtu oIaZ I.oIlItLluie rekotrlenrlacię co do jeuo rozsrlzrgnie..i.t. il nJstęl]nic

plzekazuje sprzecirvy' wraz z pisenrnlmi reko rri:ncl ac'.jam i ilo Zalzlclu Z,PAP. Zwziytl
l.ozstl.Z),ga plzekazane sprzeciw1, w lbt.llie ucl]\\alv w tet.tltitlie .l]u'(lch micsięc1' od ich
przekazałia przez Konlisję ds' Repartycji'..

2) rvskazanic u,vsokości i poclstalr'.v pl:rrrnej clokonanyclr potl.ąceir t-Vtllleul |'osztó\Ą,repartycji r'v L.ol'tl

spra\ ozclarv cz.vnr ($ 5 pk1 I Rozporz4tlzenia)

Nl Podsta\łie \ 3 List. 5 RegLilanrinLr Repan;'cii Zll iazkir Polskich r\rt1'stilrr 1)llstr'l'ćlu. 7ll:L
tklktltly'tt,ttttitt],lclt|:iutttl''.ltlttglrlt/:tt.lttt,t/tlr.skit,htł'ttzll.\,.llu.qrtlt1:cń.h,'|!l,ł|,/l.oiI
:tl:iq:klt:re7urll,,c'jq7,o,śrcc1l]i|!(0!)lLl/.!.\'!1!I1lk()l)io]1,Ł!!i(!|
ltalażntlścihnlttopr..].p.łL|Liqcejka:t|tntlt14)|'Lt\1,]1ione!|sŁ!/j()|i.L!L'L|nekos:/}'udtttil]is/rlt'\,jncor|:1:

Pr|)\I i:iLt ZI,',L]' u. zr),c:rt!toll,t:t tlcj lt.l.'sokośe i 2r,% W rokLl sprarr'ozdallcz1'ln. dnia 9listopada 2(}Iór.
Zarząd GIiirltl1, fI)AI) wplo\\'adZi] zlrrianr \\. tfeści l{egu'anlinu RepaItr,c.ji Zlt'iqzkil l,oIskich
Atlystórr' Plastl,ktiw' pllry cz},lll rvvsokość Potl4ce]i ]lic rtlegla zniałrie i pozosli]ła na;lozionrie 207r,'
l)o.latko\^,e Zmian!,\Ą u'w. Regulanrinie ZostaI) \\'p|o\vadzollc .j LlŻ \\'l.okLl 20i7. tj. l5 lutego 20l7r,.
któfc to Zmian)' rólvnir'.ż llic znrienil1' wlsokości pol|ącct.l. o ktril1ch tliort'a. l{cgulatnit'l Rcpal1!'cji
Ziviąz|iLr Polskich Ań\s1ów Plastykórv {1cl(st je'dnolity z Ltrt zgledniellietl ztrlill'l Lts1llonych
Ltchrr'lllmi Znrzqd Cjltirllego 7'P AP z d'nia 09'll.20l6r' oraz z dllia 15'02.20l7r'). stal]o\Yi Za|:lcznik
nr I l).

\V ro]iLt sprarł,ozdar,vcz1'tn ZPAP clol'onal potr.ąceli tytllleln l'osztó\\ Iepa }r'ji r'r'wl'sokości 5l.l.l0..58
zlotvcil netto.

3) r,vskazallie wvsokości i pods1awv pl.arvne'j tloliotlanvch potr4ccli tla poszcze'g(lltle celc inl]c niŹ l(oszty
illkasit lttb repiutycii. rt'tynl tra clzitlillność socjalrrir iLrb promocvina (s 5 pkt 3 Rozpot.ząt1zcnia)

W rtlktI spt'lłrr.trzd arr'cz-v lll nic cltlkonano |()tfi]ccń lli! cele inllc niż l<osz1-l' inkasa lLl|r rt-płrt1cji. lr t],nl
rra Llzi-l.tlrl,'s.:','..i.rlrr.l lrr" pl ollloc_r jrl.1.

otrlórvienie i uzasadnienie spostrbu zarząclzatria ślodkalrli uzyskanvnri z tvvnagloclzcil i oplal (lo cZaSU
ich rv1'płat1' uprarvnionvlrl' rv lvllr lvskaztrnic cclLr. na jaki s4 pl.ZeZ]l]cZol1c oclsc-tki z 1vcll Iokat.
tachunków bankow1.ch oIaZ pozoslałvch instt.Llllelltów :.r lku 1inanstrtrego lUb ](apitałowego (ś .5 pk1
4 l{ozporząc1zenil)

Srodki Lrz1'skanc i z tl1,nagloc1zeń i oplat sq glonlłc1zotle i przechtlii,;,tr'iitte lla t.lchitllkach biulkittv1,cll
Zl)-ĄI) do czasLt ich lv1,plat1.upt.arr'nion),l]l' odsetki od lych śroc1liólt'zu'iększliq ich pLrlę.

lt,skazanic }acznej rv1'sokości tt1,na9rotizeń i innych ślr'iadczeń pl.zeliazllr1,r''h rl roku
spralr'ozditrt,cz'vll poszczegćl ln1'tll krirjorvynt olgilniZacjon zbiorolr'ego zarz111zaniir tlt.ltz itlIlytll
podl'}]iotol],] krajolv1,ni fe pleze ntulący nl ttprarvniotlch (\ 5 pkt 5 l{ozpoI.zitc1zell ia )

rt)

W t.okLt s1lt.arvozc1arr,czynl ZPAP nie ptzekazał
zal.zadzania tlt.az innl.ttt podtniotonl kt.a.iow1'llł
lr'rlagl'odzeń i innvch śll iac]czetl'

6) rvskazanic lacznr.j u,vsokości ir'-r nagrodzeń i inrlych
spfa\\,(}Z(lŹl\Ą.cZ.yln Zag|itl]icZ|,]vn] organizacjotl Zbioro\vego

śrl iadczeli pt.zeliazanr'clr rr rirku
zirrzaijzltnił ot.az iIrnr,tll pot1ntiottltll
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I!-prcfcnltlj{lc),n,] Llpra\\'ll io nYch. w tyln lla |rods1a\\'ic t]llló\\: o \vzajel]1l,]cj lub jcdnostrolrnc-1

lcprez!'lrlacii (\ 5 pkl (t Rozporzqdzenia)

W roku spra[,ozclawczy m ll)AP nic ltrzekazal zagranicznynl organizacjom zbiotou'ego zarzildzanir

ol.i]Z ll]l]}'l'1l l]od]ll]otol]l teprczentujqc1,ll u1lt.alvniollych. \Y ty|11 l]a podStawic unrórv o rr'zajetllncj lrtb

.ierlnostlonIlei l.cpr.czcrltlcji.jakichkolr,vick w-u-naglodzc:i i inny-'clr śrviłdczeli. o kt(i.ych mo\Ya.

7) rr'skazanic l4cznej rl1'sokości dokonan1'ch rr' roku sprirlt'ozdarvcz1-nl rr'y-plat rvvn'igrodZeli bItll1o

riokonanycll bezpośr.ctLnio lllt t.zccz llpl.llr'nioltych olaz licz,b1,Lrprau,nion-v.ch obiętl,ch rv1płatanli ("s 5

pkt 7 Rozpolzildzeni.i )

\\'roliu sp r.al,qzdari czy nr IPAP clolional iilplal wynagtoclzeti btLttto rv lqczne,i kwocie 7.15i-68

;1lot)ch bIt]tlo' 
'...,'" 

1o 1r'1,plat} dokonlnc b1'ly bezpośredrrio navecz9 tlpra''vnion-vclr'

8) \\,SliaZanic łącznc'j rr1sokości ślodl'tirv pt.zekazatl1,ch rv t.oliu s1ltarvozdawc7.!'m posZcZcgólnvn-l

kt.iijori,r nr ot gallizircjottr zbioro\\ego Ziil.Zqdzanla:

a) nlt potlstas it' itrl- f0 Llst. I Llsta\\')

b) na porlstaM'ic ł . 20r ust. I usla\\')'(.s 5 pl(t 8 I{ozporz.ldu erl ia )

ZPAP lric do]rontlic inkasa oplat tla podstlrlvie u'rl. pl.zcpisórv tlsta\Yt o p[a\\ie lutot.skitlt i plar'vach

polircrr'nr ch iilli llie przcliazu.ie inllr lll C)ZZ śr.odkó\\' Z tego t)'tlllLI.

9) rr,skazatlic 1t1cznej rlysoliości clokont:l1.clr lł lolru sprawoztlarr,czynl wyplat brulto ślodktir,v z opłat

L;czpośl.eclnio llli rzccz u pt.arr nioll-'.c lr ot.az liczby Lrpr.arlniotr;'ch obiętyclr \\'\'plata]1,]i ($ 5 pkl 9

lloz1ltlt.zlttlzcn ił)

Lltczna tr1,soktlść ot[Z)nlall)ch ptzez ZPAP i plzeznaczrrn1,'ch r|o podzialLl w l.oku 2016 oplat Z t}1Llltl

kopiol',ania Llt\Ą'o[ó\\ u' ritlnirch lviitsnego użytku osobis1ego rv;,nosiła 3l.1.5l4.54 Zl b|Lltto. ti. k\\ola

ll l.].l9'9(l Z] l]rlllt() ()trĄ,'llrana tv roktl 20]:1. kwota 129.885.89 zI b|Lltlo otrf)''nlana rl'roku 20I5 ot.az

lili,o|ri 70'278'69 l] brtl|lo ot|Z)'l]]i]na \\':0I6 t.tlku' P'l oclliczcniu należnego por.iatktl. tlcl k\\ot}' llĆlto

rr rvrsokości 255'70:.88 Zl' polrącollo :09ó kosz1ó\\'adninistracr'.jnvch oraz pr.orvizji nalcżnei Zl)AI'.

Zaś po,/ostala l(Wota r,v r'r'ysokości 20.l'.5ó2.]0 Zl nctto Zostala poclzielona rv następtlląc} sposób;

a) 134'60(l.07 z] rt rtrnach Ftttltluszu Wspierania i Pt.otllrlrlania Trltit.czości Polskich -'\rt1,s1tiit

[)lasty kt)w,
b) l4'95(l.2.] zł rr taIllaclr IulldLtsztl Soc|alncgo.

c) 5-5.000 zl zostalri pt.zeznaczo e do porlzialu i n'yplaty rv rrntaclr fozpatl)rwallia etventualnl'ch

spi.zcc irv(lr,v oc| dec1'zi i ZPĄl,.

Po fozPill|Zclli|L spl.zccir,vórv. o których mor,ua rr zclaniu popr.zcdninr. prfyzl1ano .lodatko\\o k\\'otę

17.200 z| rr' rallach Filnc]tlszLl Wspier.anie j l'lolllorr,irtria ].\Ą,órczości Polskich Art)'Stó$,Plastt'kóu'

o|aZ k\!()t.. l.800 zl u ranlaclr !.ulldrtsztl Soc.jalnegtl' Ptrzostaia krr'olir ri.rv),sokości ]6'000 zł została

przeznaczona clo podzialiL rv ranrach dokonywania kolcinej repart,"-cji. Z rv5'placotrej rv roltu

sprarlozclalr,czynr tla lzecz rtpt.alr'tliolr5'ch l4czrrej krr'otl u,rlysolrości ió8.562.j0 zloi1ch. rv glLtdnirt

2b16i' 1etlell z upi.orr niollyclr zwióciI ZPAI'część niei'v1''korzystane j plzez niego ltrvot), rt r,r'Ysoktlscl

178.:]2 zI. Pr: oclliczcllitr tcj li\\otv rvsliazL1jc się' żc r,i' roku sprarvozdawcz1.m dokonantl rv),plat),

]i}cŹllcj kwol} rv rr'ysol.tlści l6E.383.9E zlo1vch na vecz 85 uprawtliotl5'ch.

l0) wsltazani!'l4ozrlej wysokości lr'ynagroclzeti zainkasorvan),ch lr roktt sprau'ozd a\\ czy m i latach

1loprzedniclr. poc1zielonvclr i rr,ciqŻ niewyplaconych tra koniec roku sprirwozdarvczcgo- Ze

*sk,rz.ltiienl licziry ilpi.awnion1'ch i rv;,jaśnienieln porr,oclórv niervyplacenia śLodkólr ($ 5 pkt l0
Tlozporzatlzenir)

\ł. t.oIiu spl.arlrlzdatl'czvll-t z t)'tulu zart'arlych utniiw zainkastlrvano wynagt..ldzettia rt.ysokośei.

I 8.8i1. I 2 zlotych brutto.
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w laiacll poplzednich (uwzględniajQc s1a]l od l.oku 200])Zainkilsowano klvtltę u, lqczne.i tl1'stlkości
:l1'4]0'30 zlot1'ch. Lqcznie tvypllcollo kwotę ri'itysokości 7l'2]4.4.i Złot}cll' K\\ota podzieIoll5'ch i

wcii}Ż nicwJ'płacotrvclr na kollicc |oktl sp|a\\'ozda\\,czego ilynagrodzeń \,wl]oSi l,}()' l 75.85 na l.Zcc2

:59 tlpl.a\\l1io'])'c]] ' Ww' k\\'ot\' sQ I(u,otan,]i nel1o pIZeZllaczollr.rn i do rv1'plaq, po p'.rnlnit.-jszeniLl

otrz';'lnanvch na rachLlnek bankorr'y od korzystaj4cych hvot o na]eżnv })o.liitek VAT oIaZ
prz1.slLlgLlj4ce ZPAP iIlliaso. PoW}'żSZe śroclki nie Zos1al)'.ieszcze rv1'placone uprarvlriotl'''*l.ll z plo.'l'oclrt

nicmożlrości ich zidcntr'fi kowatria (w szczcgólności nietistalenia kręgu s;ladkobicl.có\\). \\' t),]1]

tt.rLclności z Llstalenieni niejsca poby1rr uprawnionych' ZPAP inLens1llkLr']e dzil]ania znrierzljące do
odnalezienia Uptawllionycl] rv celu dokonania rvrv' w1'płat. K\\,otY te Są na L]icząco u',vplacanc
oclnalezionvnr uprawliolrl'rl.

11) q,skazr:rie tar.:znej rvvsokości lv1llaglodzeń zainkasclwanych rł'rol.u sp:.łrr'ozda\\,cz).n] i latach

|oprzeLlnich. rrciqz niepodzielonl'ch i nie'"r'yplaconvcll ra koniec roku spfirrrozclawcze-go. 7

rt,)']aśnierlienl porvoditrv brakLr podzialLr ("Ś 5 pkt ]l Rozptll.z4dzcrr ia )

\lrc it'sl^.tizanyln zakl.esie brak śloclhórv niepodzielonycll. \\/ynagror]zcllia zaillkasrrrtane rt roktl
s1ll'arr'ozdart,czr'nr są podzieIone. ich rvielkości rvynikajq z tt.eści iltlltiw (jak \\ pk1. l0)

12) rr'skazanie lqczrrei rt1'sol<ości opłat zainliasorvan1,ch rv rokLl Sp|a\\'ozda\\'cz)-'|n i lotech
popt.zeclnich. ptldzielorlych irvci4ż nierv1'piacon}'ch lla kolliec t.oliLt sprarł irzclarr c Z!.go. Ze \!skaZitl]iclll
Iiczbt' osób ilpl.alvnitltlych i rł1''iaśllietlic'ln porr'odótv nicrr'r,p1acenia śrtldkórv:

b)

nll 1loclslluic a|1' 20 Lls1a\\y' \v t)'1]1 odrebni(] cIla części. o kt(irei n]o\\a rl $ t) pkt 2

t.tlzporządze n ia Ministr.a l(Llltur1.z clnia 2 czerrrca:003 l.. $' sprarł'ic tlkrcślcnia liatcgol'ii
Lrrząc1zcń i nośl]ikó\\ sl||Zi]cych (lo t|lrrvalania utwo|ó\ł o.az oplat tld t1'ch tlrzadzeń i rrośniktiu'
Z t)ttlILl ich sprzeclaŹ1 pt.zez pl.oducentórr i illlpońe|ó\\ (DZ. t]. N| )05. poz' 99l. Z 2008 r- Nr
235, poz. I599 ora7.7.2011 r. Nr I05. poz.616).
l]a podstawie aft':oI L|sta\v}: (\ 5 pl(t I] Rozporządzcnia)

'ł-4cznit rv1is<lkość oplat zainkasolvalrycll tł. t.oltu spriru.ozdirrr cz1'lrl i u' lalach popr.zeclnich.

1liltiziclonych i .'r.ciqŹ nielryplactln-vc1l na konicc toku spt.ar"l'ozclarr'czt'to rwnosi 90].0] zIotvcIl'
Po\\vŻsza k\^,ota nie zostala \Ą,)'placolla w ztli4zkLt zc śnliel.cii1 .|ednei tlsob1 ilpl.arr.tliotleI olaz
n1etlsta]cnictn prz.ez ZP At, .ie.i spadkobieI.córr''

13) \\Skaza]lie tqcznej iv"vsokości o1llat zai:rkasori'.l]l)'ch W rtlkrt s1ltarvozdarr'cz''-lr] i lrtacl]
poplzednich. Wciaż niepodZielonych i niew}płacon),cl] |la koniec l.oku spl.au'ozdawczegtl. z
rvr'jaśniellictn por,r'ocl(lrv niew1'placenia śl.odktirl :

a) r'lil podsta\ic art.20 Llsta\v)'.
b) na lrodsta\Ą'ic an, 20. usta\!}'; (s 5 pkt lj llozporząclzen ia )

Lt1czlrll rvvsokość oplat ztrinltirsorvatlych rr rol.tl spi.arl ozclltr'r'czy tn r.'rirosila j].l'09.s.ó2 zlo1ych
b|Lllto' \V |okll 20I.5 - l29.885.89 Zlot}ch lrlLltto. w roktr 20l.l ]i4.34s.9ó Zlot}ch brtItto. Po\\vższe
k\Y(lt\'l]aleŹy ponrniejsz)'ć o należn}.poc1atek VAT oraz lioszt)'inliasa llalcznc ZPAP.

Z suln\ uPlat na kollt() APAI) tł loku 20]:1 oraf 20]5. a 1akze częściott'il rt']0l6l.. (li' Z kwott
70.278.69 Z]ot\cI] bl|ltto). ponrnie.jszonyclt o tralezny podatek ol.az l(osz|], inkasa należne ZPAP nic
podzielot]o inie Wljplacon0 kwo1\,]ó.I78.32 Zł nc'tt(]. Dodatkorvo do podzielenia i rv1'p|aceIlilt
pozosllje pozostłla część oplat zaitrliascrrr'ana w i.oktl sprarł,ozcla\\czvl,}l. po.lokona|]ei rr' rokLr f0l(l
repal.lycji' któr.a po ponlniejszeniu o naleŻn1 podatek oIaZ koszt1' inkasl ZPA{'rvvnosi l59.002.66
flot}'ch. {'ącZna ił,1'so|tości opl.tt Zxi11kaso\vanr'ch rr' t.oI<u spl.iLwozclalr czylll i Iatacil poptzcdlticll.
rr'cilż llicpildziclclil).ch i nie\ł'yplaccllr1'c1l irir licrlliec rokLt sprarl tlzd arr'czego \\\nosiłit 19.s'lE0'9lj
zlot1ch izostala pr7'vłnac7Qla do podzialu rr' rol'u 20]7.
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ponadto po\,oclcnt nicrr';,placenia oPlat zainkasorvanl,ch lv rol<Lr sprarvozdarvczy nt i ri' latach

ubicgilch. nicpodziekrnych i nieu'l,placonych na koniec rolcL s prarvozdał czego bylo rozlokowanie

oplat \\' nas1eptLiacy s]]osób:

rv1,soltrlść za itrlllu.llrvan1 ch prnl 7'I, AP lv l.oktl 20l4 op1at $]'nosila l l"1 j.19.96 Zlotych bl.Utto. Z!1ś }Y

](}l.i roktr l]9 885.89 l]ot}.ch b|Lńto. W ll]afcu 20l6 rokLr' zaillkastrwano liwotę 70 278.69 zitl|)ch

1lochtldzl1cą trr1 Stott'irrz1,szenia Zbiororvego Zatzt1d'zania Prawanri ALttorskirni Twór.ców DzieI

Natl|itlrt')'ch i Technicztr'vch KoPIPoL z Siedzibą rv Kielcnclr (..Kopipol',)' Po\v)'ższe k\Ą'ot\' dal}

łącznie stlnę 3 1.15 l4.51 Źlotych brtń1o. Po pclmniejszeniu o k\\otę naleŻ]ego poclatkll VA1. po7oslalł

|ilr'ota 255 702.88 zlot),ch. zaś po ponlnieisze]liLl o koszt)' inkrrsa ZI,AP rv krvocie 51 1.ł0.J8 Złol)'ch

|)ozostiill] kwota 204 562.]]0 Z}o1r'ch. ]itóra zclstała plfc7tli]czolla do podzialil rr' rokrt 20l6 loliLl'

Z lirrot)' pt'zeztlaczotrej do poclziir'lu lypłacolro l49 5ó2.]0 Złotych Z czego 55 000,00 zltlt)'ch

pozt]s t i1\\'igno tlli oclrvolania' z rozpatI.ztlttvcli odtvoiań w1'placollo l(\,\'otę ]9 ti00,00 złotych' PonadtLl

ltrvolł l78.32 ZIot}.ch stnl]()u'i Z\Ąl.ot t'lic w),korfystallęj l<lt.oty c1o1inansort'lnil.

Z po\\yZSZego rr'1,tlilir' iz lączIra w1sokość oplat Za itlliasowal11,c h rv latacll 20l.1. 20l5. o|az ]0ló
(KopipoI) wciilŻ nicpo.L1zie1.lln\'ch i niclv)'płacon'"-ch na kolliec t.o1rll sprarvozdarvczcgo rvvnosi -')(>

l 7ll.32 zlolvch i zostirnie ptzezlraczona do podziału rv t.oliu 20l 7t..

\\' r.oliu ]0l(l li1czna rr,'"*sokość opilt zainkłstlll.an1'.ch lr'1,tlosiła jl'1 095'(l2 Zlotvch brtll|o. ZPAP

l]okonalo |iorclitl' o liwotc 70 278'69 Zlo|)/c|r' Po ptrmniejszclliLl o k$,olę ],]alezlego podatku VAT

])(]Zt)stala li\Vola l98 753.3j zlotvch. zltś po pclnlnieiszenitt o koszt-"- inliasa ZPAP u'ktlocic ]9

750.67 ZLotyclr pozos|ala k\\ota Ijg 002.66 zlot),ch. kt(lra zos1ala przeztlacZona do podzialr-r rł,roku

101',7.

SLurl k\\'ol n icpotlziclonyclt i nie\') lllac ony-ch no

niepodzielonlch i niel,vplacorrlch rv latach 2014

1lt.zezllaczol-ilt clo r'v;,płlrt;,. rł' l.okll 2() l7|

.lłl' rvr,nika f powyZSZego w 201ó rokrr zostaI1' rvi'placone l'epart1,cje. kt(lr.e pochodzily z oplat

złitlkasowan'v'cll rv 20l-1 r'okrr i 20l5 rtlkLr Z fastlzcżenicn' iz część środkcirr' pochcldza1c),ch z o1rłat

pozosta\\,iona b1'Ia na oclrvolania. Z litórcj to k\\oly ró\\nicż dokollano wy}]lat.

1.l) rvy'jaśnicllie znsacl ze rvskazatlicnl podstarr'r,' pr'art'nc.i. które orgallizacja stosrtie rr' ceItl

.lkrcślenia śr.otlkóu' ctl któr}ch upl.\'ną 1erllin plzedarvnicniit t.oszczeil o rv)'platę. rvsliazalrie

rt,}sokości tyclt śt.odkiiu na l'oniec t.oku sprarvozciar,vczego o[aZ iclr pt.zeznlrczenie ("s 5 pkt ]"l

Iąo7po17.ldZct]]a)

Prz1ięttl. ze 1crnlin pt.zer'lau'nienia t.oszczeli o w)platę lvynagl.odzcń lraleŻn)'cir twi)l.conr Z t)1Ll}tl

clrsploatacii ich ul\\o|ó\\' i zaitlkastrrr'anvch ?rZęZ I'P AP na poclsLarvie stosowllych Lll]]ó\\' Z

rti]tkorvrlikam i rvvtlosi ]0 lat (aI1. ll8 k'c'). Przy cz1.nr 1lr.z1,jęto. że bieg ]]].Zedau'nicllia toszczellia o

\V)'p1illę \Ą\, ' \Ą'vnaglooZellla rozpljcZ),na się rv drliu, rv którym uptarvniony nógI rv obiekt}rr'nic

najin c zcśnie'jszy ll tertrritlję dorvieclziec się o istnieniLl takiegcl t.oszozellia wobeo ZPAP. nie zaś rv dn irr

za itlkasorratl ia lo przc7, 7'P A|, od Lrż-'r,tl<orl n ika. W ptz1,pac1lru \\)'st4|iellia pr.zcclirwnienia. krtclta

pl.zec1alr n iona zasila prr]ę śt.odkótv przczllllczollyclr do $,ypłat) t\\'óIcol]] (LlpIawnionynl) nie7a]eŻ1lic

ild upł1'ri,Ll te|nintl plzedit\\'l]ieLria. pcl upl.zctiltinr wyktrzalriLr przcz nich posiadania takiegil t.tlszczellia

\\obec ZPAP.

\;-y.5tlliość śrocllićlrr'. ccl clo lit(lrych u1llyną| telnlin pt.zedari,llicn ia loszczeli cl \\,'\,i]latę na koniec roktt

s1ll.air ozclawczcgo rv1,nosi 0 zł.

koniec loku s1:rt art ozcla* c zego oraz sultta knot

1 2615 11'1'nosi ]95 ]80.98 zlot)'ch któta jest
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$ 6 Rozporządzenia

wy"kaz ucbwal pocljętych w dan1,nr rokLl spI.awozdalr'czyn-t
z'ar ządzani a. dotyczqcy.ch zb iorowego zarządzan ia prawam i

zarr'ierający: nunrer. datę podjęcia oraz tytul uchwały

przez organ)'- o|ganizacji zbiorowego
rutorsk ilri lLrb pr:lulrni pokletvn;nti.

Wvkaz
uchwa| podjętych w roku 201ó dotyczących ZbiorołYego zarządzania plłrvami

nutorskinri lub prawami pokrervnymi

I) UchwalaNr III zdnia27 lutego 20I6r. w sprawie dokonania rvaloryzacji cennika wlnaglodzeri
za kclt.zystanie z praw ar.rtorskich do tltworórv plasty.cz!r)'clr na 20l6;

2) Uohrvała Nl 1]j z dnia lg n]alca 2016r. o narviązaniu r'vspółprac1' Z MiędZynarodową
Kontbdcr.acją Zwiazkórv Autoró i Konpozytorów (CISAC) i \ryStępicniLl do CISAC z lvllioskiem
o przy.1ęcie Zlt'iązku Pols]<ich Afiystów Plastyków \Y pocZet członkórv tej o|garrjZacji'

3) Llchrvala Nr l ]5 z dnia l9 nratca 2016r' uclrrvalaj4ca Regulanlln Konlisji ds. Repar.t.v"cji Zrviqzku
P,-'l'Li. ll Attystótt Plr.t1 kólt :

4) Uclrrvala Nr ] ] 8 z dnia 3 ] nlarca 20l6r.. zatwierdzająca Listy Repalr; tji:
5) UchwalaNr |24 z dnia7 nraja 20l6r. zatrr, ier.dzająca Listy Repartycji po |ozpatlzelliu odrr'ołań:

ó) Uchrvala Nr ]'13 z dnia 18 października 2016r. rrstalająca trolvy rrzór wniosku o prz1. z'nanie

środkórv z Funduszit WspieraIlia i Pt.onlolvatria Trvórczości I,olskich Aft)'stów Plastyków:
7) lJcl-rrvała Nr l.1;1 z drlia 18 paŹdzierrrika 2016r' Ustalai4ca trowy rvzór wniosku o ptz1'znanie

środkórr' z FLtndlszu Socjalnego:
8) L]chivała Nr l49 z dnia 9 lislopada 20lól.' wprou'adzajEca znlian1' w tt.eści Regrtlalninu

tłepart-Ycj i Zrł.i ązku Po l s l<i ch Artystó\v Pl astykóv''.

Zal4czlliKi:
l. aktualny statut ZPAP;
2' uchrvała o powołaniu Konrisji ds, Repar.tycji:
3' wzór unrotvy licenc-v,jnejl
4, wzól.uIllowy o powierzenie i zatządzania i ochron-v'praw autolskich:
.5. Uchlrala Zalządtl Glórvnego nr ó0 z dnia 27 czerrvca f015r.u,razz' Regulanlinerrl cz1trlości

Związkir Polskich Aft}stów Plastykórt' tv zakt.ęsie zbiororr,eeo zarządzania i ochrony prart'
autorskich:

6. Cennik obor,r'iqzu jąc1'' do .3 1 malca 20 l 6r';
7. Cennik obolviqzując1' od 1 klvietrria 2016l..;
8' Uchrr,ala Nr 40 z dnia 06 lutego 20l5r' o waloryzac.ji starłek ku,otowyclr rł,vnaglodzeli

aLLtolskich zawa .u.clr rl Cenniku rvynagrodzeń autorskich za kolzystanie z prarr autorskich do
tlt\\'o|ów l)last\.czllvch na 20l 5:

9. Uchwala Nr III z dnia 27 lutego 2016r'. rv sprawie dokonania walcxyzacji cennika
u'1,nagrodzeń za koIZ)'stanie Z pIa\Y autorskich do utwoIów plastyczl]1'ch na 20I ó;

10. RegLlIalliIl Rcpart1,c.1i Ztvi4zku Polskich A'1ystów P|astvkóiv (tekst .jednoIił' Z
urvzględnienierlt znliatr usla]onvclr uchu,aianli Zar.zqd Cł(twnego ZPAP z dnia 09.]l.20]6l.
oraz z dnia 15.02.2017r.):
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