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Załącznik nr 2 do Procedury nabywania członkostwa Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 

 

………………… dnia ………………………………… 
 
 
Do Zarządu 
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 
z siedzibą w Warszawie 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – Wydawca muzyczny 

 

 

(imię i nazwisko, nazwa, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej) 

albo 

 

(nazwa i siedziba) 

reprezentowana/y przez:  

 

(reprezentacja zgodna z treścią informacji zawartej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub CEiDG z dnia złożenia deklaracji 

członkowskiej)  

Działając w imieniu ……………………………………… (dalej jako „Wydawca muzyczny”) uprzejmie 

proszę o przyjęcie Wydawcy muzycznego w poczet członków nadzwyczajnych 

Stowarzyszenia Autorów ZAiKS    z przynależnością do Sekcji Wydawców Muzycznych.  

Jednocześnie: 

1) oświadczam, że Wydawcę muzycznego łączy ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS umowa 

o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, 

2) przedstawiam informacje dotyczące aktualnie prowadzonej we własnym imieniu 

działalności wydawniczej (opis prowadzonej działalności) i wskazuję czynności (działania) 

podejmowane w ramach wykonywania autorskich praw majątkowych do utworów 

muzycznych, słowno-muzycznych i słownych oraz reprezentowania interesów 

uprawnionych (np. oferowanie użytkownikom utworów do eksploatacji, zgłaszanie 

utworów do rejestracji w Stowarzyszeniu): 

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

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

http://www.zaiks.org.pl/
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………….………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3) załączam wykaz zawartych i zarejestrowanych w Stowarzyszeniu umów, na podstawie 

których przysługują Wydawcy muzycznemu w dacie składania Deklaracji członkowskiej 

autorskie prawa majątkowe do utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych, 

którymi Stowarzyszenie zarządza na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie prawami 

autorskimi i w których stosowany jest podział przychodów z praw pomiędzy Wydawcę 

muzycznego, a uprawnionego, 
 

4) zobowiązuję się do: 

a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
obowiązujących obecnie oraz tych, które zostaną uchwalone w przyszłości, 

b) przestrzegania obowiązujących w Stowarzyszeniu zasad podziału przychodów  
z praw do utworów z tytułu ich rozpowszechniania na poszczególnych polach 
eksploatacji pomiędzy wydawcę muzycznego i uprawnionego oraz do stosowania 
tych zasad w umowach zawieranych z uprawnionymi, których prawami 
Stowarzyszenie zarządza na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie, 

c) przestrzegania zasad etyki zawodowej i współżycia koleżeńskiego, 
d) udziału w działalności Stowarzyszenia, w szczególności w Walnych Zebraniach 

Członków Sekcji, 
e) regularnego opłacania składek członkowskich i ponoszenia na rzecz 

Stowarzyszenia innych świadczeń ustalonych przez władze Stowarzyszenia, 
f) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i powstrzymania się od jakichkolwiek działań 

sprzecznych z celami lub interesami Stowarzyszenia, 
g) przestrzegania postanowień umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, 
 

5) oświadczam, że Wydawca muzyczny samodzielnie lub za pośrednictwem innych 

podmiotów nie prowadzi i nie prowadził/a w okresie trzech lat poprzedzających złożenie 

wniosku o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, działalności 

sprzecznej z celami lub interesami Stowarzyszenia. 

 

 

Załączniki:  
1. aktualny na dzień podpisania deklaracji wydruk z odpowiedniego rejestru (CEIDG, KRS, inne), 
2. wykaz umów. 

 

 

Data ……………………..……………….. Czytelny podpis …………………………………………………………………… 

 

 

http://www.zaiks.org.pl/

