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DP.WPA.024l482102l1k

DECYZJA
Na podstawie ar1. 104 ust. 3 ustawy z dnta 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z2000 r. Nr 80, poz.904, z20(ń r. Nr 128, poz. 140Ż oraz z 2002 r. Nr
126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) oraz ań. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.
po rozpatrzeniu wniosku Związku Producentów Audio-Vl,dęo z siedzibą w Warszarł'ie,
postanawiam zmienić decyzję Ministra Kultury i Sztuki z dnta 1 lutego 1995 r. nr
DP'041lzlr0l95 zmlenioną decyzjąz dnta 13 sierpnia 1998 r. nr DP.WPA.O4IlZl10i98 i
nadać jej brzmienie:

Związkowi Producentów Audio-Video z siedzibą w Warszawie udzielam zezwolenia na
zbiorolve zarząd'zanle prawami pokrewnymi do fonogramów i wideogramów, w tynr do
pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
1

)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

zrł,ie1okrotnianie określoną techniką
w'prowadzenie do obrotu,
najem oraz uŻyczenie egzemp\arzy,
odtwarzanie,
nadawanie.
reemitorł,anie,
publiczne udostępnianie fonogramu lub wideogramu w taki sposób. aby kazdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 28 paż,dzlernlka Ż002 r' o zmianie ustawy o prawie autorskim i prar.ł'aclr
pcikrewnych dokonana została Zmlana naZW. istniejących do tej pory pojęc (określeń pol
eksploatacjt) ,,dzierŻawa'' i ,,rów'noczesne i integralne nadawanie utworu nadawanego przez
inna organizację radiową i telewizyjną', odpowiednio na ,,użyQzenie'' i ,,reemitowanie'''
Ustawa wprowadziła takŻe nowe' odrębne pole eksploatacji
udostępnianie rv taki
',publiczne
sposób, aby kazdy mógł rnieć dostęp do utworu, ańystycznego wykonania, fonogramu lub
rvideogramu w miejscu i w czasi e przez siebie wybranym".
Zmiana decyzji ma na celu dostosowanie brzrnienia zezwolęnia do zmian wprowadztlnych tą
ustawą'
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Pouczenie:
Decyzjaniniejsza jest ostateczna.
,
Strona niezadowolona z decyzjt może zwroclć się do Ministra Kultury
ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie cztemastu dni od dnia doreczenia.

otrz}rmują:
Zw iązek Producentów Audio-Video

Ul. Kruczkowskiego 12 m 2
00-380 Warszawa
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