Za cznik Nr 2
do Uchwa y Nr 71/2012 Zarz du TVP
S.A. z dnia 16 lutego 2012 r.

Zasady udost pniania materia ów audiowizualnych Telewizji Polskiej -Spó ka
Akcyjna podmiotom zewn trznym.
Rozdzia 1. Definicje.
Dla potrzeb niniejszych Zasad poni sze okre lenia oznaczaj :
1) TVP S.A. - Telewizja Polska - Spó%ka Akcyjna,
2) Dokumentacja programowa - zapisy d+wi,ku, obrazu lub obrazu z towarzysz cym d+wi,kiem
na no nikach stosowanych w technice telewizyjnej, powsta%e w wyniku dzia%alno ci jednostek
publicznej telewizji b d+ pozyskane przez nie w drodze zakupu, darowizny lub wymiany oraz
dokumenty zwi zane z tworzeniem lub pozyskiwaniem przez TVP S.A. zapisów d+wi,ku,
obrazu lub obrazu z towarzysz cym d+wi,kiem,
3) Dokumentacja audiowizualna zwana równie : materia%y audiowizualne - zapisy d+wi,ku,
obrazu lub obrazu z towarzysz cym d+wi,kiem na no nikach stosowanych w technice
telewizyjnej, powsta%e w wyniku dzia%alno ci jednostek publicznej telewizji b d+ pozyskane
przez nie w drodze zakupu, darowizny lub wymiany,
4) Archiwum - jednostka lub komórka organizacyjna TVP S.A. powo%ana do gromadzenia,
ewidencjonowania, przechowywania, kwalifikowania, opracowywania, zabezpieczania przed
zniszczeniem, degradacj techniczn , dost,pem osób niepowo%anych i kradzie , poddawania
konserwacji, udost,pniania i brakowania dokumentacji audiowizualnej,
5) Materia%y archiwalne - audiowizualne materia%y o warto ci historycznej, zakwalifikowane do
wieczystego zachowania (dokumentacja audiowizualna kategorii A),
6) Kategoria archiwalna - grupy materia%ów audiowizualnych TVP S.A., wyró nione w
zale no ci od przyporz dkowanej im warto ci historycznej lub praktycznej, oznaczone
symbolami literowymi A, B, BE, Bc,
7) Audycja - ci g ruchomych obrazów z d+wi,kiem lub bez niego, stanowi cy ze wzgl,du na
tre 8, form,, przeznaczenie lub autorstwo, odr,bn ca%o 8 w stworzonym przez TVP S.A.
Programie,
8) Orygina% - no nik z pierwotnym zapisem materia%u audiowizualnego w jego sko;czonej
postaci,
9) Równowa nik orygina%u - kopia, która w razie niemo no ci odczytania orygina%u mo e go
zast pi8,
10) Kopia - zapis materia%u audiowizualnego powsta%y w wyniku dok%adnego odtworzenia
orygina%u,
11) Dysponent - w%a ciwa jednostka lub komórka organizacyjna TVP S.A., dla potrzeb której
audycj, zamówiono, wyprodukowano, zakupiono lub w inny sposób pozyskano,
12) Korzystanie - uzyskiwanie po ytku z materia%ów audiowizualnych TVP S.A.,
13) Udost,pnianie - umo liwienie korzystania z materia%ów audiowizualnych TVP S.A.,
14) Licencja niewy% czna - licencja, która nie ogranicza grona licencjobiorców do korzystania z
prawa na okre lonym terytorium i polu eksploatacji, dopuszczaj c wzajemn konkurencj,.
15) Licencja wy% czna - zezwolenie uprawnionego do wy% cznego korzystania z prawa na
okre lonym terytorium i polu eksploatacji.
Rozdzia 2. Udost pnianie archiwalne.
1) Materia%y archiwalne tworz ce zasób TVP S.A., udost,pnia si, w wypadkach i trybie
okre lonych w:
a) ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, (z pó+n.
zm.),
b) ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, (z pó+n. zm.),
c) ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (z pó+n. zm.).
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2) Materia%y archiwalne s udost,pniane przez
w%a ciwe
jednostki
lub
komórki
organizacyjne - Archiwum.
3) Materia%y archiwalne stanowi ce zapisy d+wi,ku, obrazu lub obrazu z towarzysz cym
d+wi,kiem, które by%y przedmiotem emisji telewizyjnej s udost,pniane niezw%ocznie po
wprowadzeniu ich do ewidencji Archiwum.
4) Materia%y archiwalne, które nie by%y przedmiotem emisji telewizyjnej mog by8 udost,pnione
w przypadkach uzasadnionych potrzebami nauki po wprowadzeniu ich do ewidencji
Archiwum.
5) Archiwum jest zobowi zane udost,pnia8:
a) utrwalenia audycji, reklam lub innych przekazów przechowywanych przez nadawc, przez
okres 28 dni od dnia rozpowszechnienia osobie, która twierdzi, e tre 8 audycji, reklamy
lub innego przekazu narusza jej prawa,
b) materia%y archiwalne dla celów badawczych lub poznawczych,
c) audiowizualne zbiory programowe na potrzeby post,powania administracyjnego,
prokuratorskiego lub s dowego,
d) materia%y archiwalne, które by%y przedmiotem emisji w zakresie w%asnego u ytku
osobistego osób zainteresowanych, z zachowaniem wymogów prawa autorskiego.
6) Materia%y archiwalne udost,pniane s
na pisemny wniosek zainteresowanego
podmiotu z%o ony we w%a ciwym Archiwum. We wniosku nale y poda8:
a) tytu% materia%u b d+ temat, którego dotyczy, przedstawiony w taki sposób, aby mo liwa
by%a identyfikacja materia%u,
b) cel i przewidywany sposób wykorzystania materia%u archiwalnego,
c) nazw, i adres podmiotu lub imi, i nazwisko oraz adres ubiegaj cego si, o udost,pnienie
materia%u archiwalnego,
Udost,pnienie nast,puje na podstawie odpowiedniego o wiadczenia (wzór Za% cznik nr 1a, 1b) z
zastrze eniem tre ci pkt. 13.
7) Udost,pnienie materia%ów archiwalnych nast,puje z zachowaniem przepisów o ochronie
tajemnic ustawowo chronionych i nie mo e narusza8 prawnie chronionych interesów Pa;stwa,
TVP S.A. i obywateli.
8) Zgoda na udost,pnienie wydana przez dyrektora lub kieruj cego Archiwum jest wa na przez
12 miesi,cy od daty wydania.
9) O mo liwo ci udost,pnienia lub o odmowie udost,pnienia materia%ów archiwalnych,
Archiwum informuje wnioskodawc, niezw%ocznie, nie pó+niej ni w terminie miesi ca od
otrzymania wniosku.
10) Odmowa udost,pnienia materia%ów archiwalnych wymaga pisemnego uzasadnienia.
11) Archiwum prowadzi rejestr wniosków o udost,pnienie, udost,pnie; oraz odmów
udost,pnienia materia%ów archiwalnych.
12) W przypadku, gdy o udost,pnienie audiowizualnych zbiorów archiwalnych ubiega si, osoba
prawna, materia%y udost,pnia si, osobie fizycznej uprawnionej do reprezentowania tej osoby
lub posiadaj cej pisemne upowa nienie jej w%a ciwego organu.
13) Audiowizualne materia%y archiwalne udost,pniane s w formie kopii u ytkowych w
pomieszczeniach Archiwum.
14) Orygina%y materia%ów archiwalnych udost,pnia si, tylko wtedy, gdy Archiwum nie dysponuje
kopiami lub gdy jest to niezb,dne ze wzgl,du na cel i sposób wykorzystania tych materia%ów,
takich jak: konserwacja no nika, badania naukowe ze wzgl,du na ich charakter, post,powanie
administracyjne, prokuratorskie lub s dowe.
15) Udost,pnieniu nie podlegaj orygina%y materia%ów archiwalnych lub ich równowa niki, które
zosta%y powierzone TVP S.A. przez archiwa pa;stwowe na podstawie umowy.
16) Wnioskodawca wyst,puj cy o udost,pnienie materia%u archiwalnego ponosi koszty u ycia
urz dze; technicznych w celu odtworzenia tego materia%u. Je eli z udost,pnieniem zwi zana
jest konieczno 8 wykonania kopii tego materia%u, wnioskodawca ponosi tak e koszty jej
wykonania.
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17) W przypadku, gdy podmiot korzysta z
udost,pnionych materia%ów archiwalnych w
sposób zagra aj cy ich bezpiecze;stwu lub integralno ci, osoba kieruj ca Archiwum, które
udost,pnia materia%y archiwalne, mo e cofn 8 zgod, na korzystanie z nich.
18) Archiwa zapewniaj bezp%atny dost,p do rodków ewidencyjnych zawieraj cych dane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

unikatowy identyfikator dokumentu,
tytu% identyfikuj cy dokument,
nazwiska twórców, wykonawców i uczestników,
daty sporz dzenia zapisu dokumentu i/lub daty utrwalonych wydarze;,
informacje na temat praw autorskich i praw pokrewnych
zwi,z%y opis tre ci dokumentu,
dane techniczne o no nikach i ich statusie (orygina%, równowa nik orygina%u, kopia
zabezpieczaj ca, kopia u ytkowa),
h) kategori, archiwaln dokumentu.
19) Nie udost,pnia si, rodków ewidencyjnych zawieraj cych dane audycji przygotowanych do
pierwszego nadania telewizyjnego.
20) Na danie wnioskodawcy i na jego koszt Archiwum zapewnia utrwalenie udost,pnionych
danych zawartych w rodkach ewidencyjnych w formie wydruku na no niku papierowym lub
w innej formie dost,pnej w Archiwum.
21) Koszty o których mowa w pkt. 16 i 20 wnioskodawca pokrywa w sposób wskazany przez
Archiwum przed utrwaleniem danych zawartych w rodkach ewidencyjnych, odtworzeniem
materia%u archiwalnego albo wykonaniem jego kopii.
Rozdzia 3. Obrót prawami do audycji.
I. Zasady ogólne.
1) Udost,pnianie materia%ów audiowizualnych TVP S.A. dla celów innych ni okre lone w
Rozdziale 2, polega na wykonywaniu przez TVP S.A. praw do materia%ów zgodnie z ustaw o
radiofonii i telewizji oraz ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w drodze
udzielania licencji na ich wykorzystanie przez osoby trzecie, w zakresie i na zasadach
okre lonych poni ej oraz w zawieranej przez strony umowie.
2) Licencji udziela si, wy% cznie odno nie materia%ów do których TVP S.A. posiada odpowiednie
prawa (lub jest upowa niona do ich wykorzystania) w danym zakresie, bez uszczerbku dla
praw osób trzecich oraz pod warunkiem, e korzystanie z materia%u przez licencjobiorc, nie
b,dzie narusza8 praw osób trzecich, a w szczególno ci praw autorskich i praw pokrewnych. W
razie uzasadnionego przypuszczenia, e korzystanie z materia%u przez okre lonego
licencjobiorc, b,dzie narusza8 prawa osób trzecich, w tym prawo do wynagrodzenia, TVP
S.A. odmawia udzielenia licencji.
3) Przy podejmowaniu decyzji uwzgl,dnia si, tak e zgodno 8 dzia%ania osoby zainteresowanej z
polskim prawem, dobrymi obyczajami i zasadami uczciwej konkurencji.
4) Licencji na korzystanie z ca%ych audycji oraz na wykorzystanie fragmentów audycji udziela
w%a ciwa jednostka odpowiedzialna za obrót prawami do audycji na rynku krajowym i
zagranicznym, z wyj tkiem:
a) audycji informacyjnych i publicystycznych przechowywanych w zbiorach jednostki
odpowiedzialnej za produkcj, audycji informacyjnych, odno nie których licencji udziela
jednostka odpowiedzialna za produkcj, audycji informacyjnych,
b) audycji w%asnych Oddzia%ów Terenowych przechowywanych w ich zbiorach, odno nie
których licencji udziela w%a ciwy Oddzia% Terenowy,
c) licencji na korzystanie z audycji w mediach interaktywnych, których udziela jednostka
odpowiedzialna za rozwój i dzia%alno 8 programow w mediach interaktywnych zgodnie z
Rozdzia%em 5.
5) Licencji nie udziela si,, je eli obj,te ni korzystanie kolidowa%oby z:
a) korzystaniem z audycji przez TVP S.A.,
b) planami programowymi TVP S.A.,

4
c) planami zwi zanymi z inn
dzia%alno ci TVP S.A.,
d) uprawnieniami osób trzecich do audycji, w szczególno ci wynikaj cymi z zawartych
uprzednio umów lub prowadzi%oby to do naruszenia prawa lub dobrych obyczajów.
6) W przypadku, gdy wniosek o udzielenie licencji na korzystanie z audycji oraz
na korzystanie z fragmentów audycji zostanie z%o ony do niew%a ciwej jednostki
organizacyjnej TVP S.A., jest ona zobowi zana bezzw%ocznie przes%a8 wniosek
do w%a ciwej jednostki, powiadamiaj c o tym jednocze nie podmiot zainteresowany
uzyskaniem licencji do audycji.
II. Udzielanie licencji na audycje.
7) Podmiot zewn,trzny zainteresowany uzyskaniem licencji sk%ada do jednostki
organizacyjnej TVP S.A. wymienionej w pkt. 4 pisemny wniosek okre laj cy:
a) tytu% audycji,
b) cel wykorzystania,
c) pole eksploatacji (w razie eksploatacji nadawczej - Program, sposób jego
rozpowszechniania i zasi,g),
d) okres licencji i jej charakter (wy% czna/niewy% czna).
8) W przypadku uzgodnienia warunków, w tym op%aty licencyjnej, strony zawieraj
pisemn umow, okre laj c w szczególno ci:
a) pole eksploatacji,
b) charakter licencji (wy% czna/niewy% czna, zakres wy% czno ci, w tym jego ewentualne
ograniczenia)
c) okres licencji,
d) w razie nada; - ich ilo 8, sposób rozpowszechniania, j,zyk,
e) terytorium,
f) op%at, licencyjn ,
g) ewentualne zobowi zanie do uzyskania stosownych zezwole; lub zap%aty wynagrodze; z
tytu%u praw autorskich i praw pokrewnych na rzecz osób trzecich (np. twórców, artystów
wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów).
III. Udzielanie licencji na fragmenty audycji.
9) Udzielenia licencji na korzystanie z fragmentu audycji odmawia si, w szczególno ci w
sytuacjach okre lonych w pkt. 5, a tak e je eli obj,ty ni u ytek stanowi%by naruszenie
integralno ci utworu lub w inny sposób narusza%by prawa osób trzecich w zwi zku z
wyodr,bnieniem fragmentu z ca%o ci audycji lub proponowanym sposobem jego
wykorzystania (np. w reklamie, audycji wyborczej, audycji mog cej stawia8 okre lon osob,
w fa%szywym wietle, audycji zawieraj cej niedozwolone tre ci itd.).
10) Zainteresowany uzyskaniem licencji sk%ada do jednostki organizacyjnej TVP S.A.
wymienionej w pkt. 4 pisemny wniosek okre laj cy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

tytu% audycji, z której pochodzi dany fragment,
oznaczenie fragmentu umo liwiaj ce jego identyfikacj,,
czas trwania (je li dok%adny czas nie jest znany podaje si, czas przybli ony),
cel wykorzystania (tytu% audycji, Program, w którym ma by8 ona nadana, czas nadania),
okres, na który ma by8 udzielona licencja, jej proponowany zakres i charakter,
ewentualne inne informacje o zamierzonym celu i zakresie korzystania.

11) Je eli zainteresowany okre la jedynie ogólny przedmiot swego zainteresowania (np.
przyje d aj cy poci g, zawodnik strzelaj cy bramk,), nie wskazuj c konkretnych fragmentów
audycji, z której fragment ma pochodzi8 - jednostka organizacyjna TVP S.A. w%a ciwa do
udzielenia licencji mo e skierowa8 zainteresowanego do Archiwum celem przygotowania
przegl du materia%ów lub zleci8 Archiwum dokonanie wyboru fragmentu odpowiadaj cego
kryteriom okre lonym przez zainteresowanego. Koszty przegl du lub wyboru materia%ów
obci aj zainteresowanego zarówno w przypadku zakupu, jak te odmowy zakupu licencji.
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12) W przypadku uzgodnienia warunków, w
pisemn umow, okre laj c w szczególno ci:

tym op%aty licencyjnej, strony zawieraj

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

oznaczenie fragmentu, czas jego trwania i audycji z której fragment pochodzi,
cel wykorzystania (oznaczenie audycji, Programu, do których b,dzie u yty fragment),
pole eksploatacji,
w razie nada; - ich ilo 8, sposób rozpowszechniania, j,zyk,
terytorium,
okres licencji,
op%at, licencyjn ,
ewentualne zobowi zanie do uzyskania stosownych zezwole; lub zap%aty
wynagrodze; z tytu%u praw autorskich i praw pokrewnych na rzecz osób trzecich
(np. twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów, wideogramów).
W braku odmiennego zastrze enia licencja ma charakter niewy% czny; licencji wy% cznych na
korzystanie z fragmentów audycji udziela si, wyj tkowo, ze cis%ym okre leniem jej zakresu i za
odpowiednio wy sz op%at .
IV. Obrót zagraniczny.
13) W stosunku do nadawców zagranicznych b,d cych cz%onkami Europejskiej Unii
Nadawców (EBU) stosuje si, odpowiednie zasady EBU, w pozosta%ym zakresie
stosuje si, odpowiednio niniejsze zasady oraz stosowne umowy bilateralne
0wspó%pracy.
14) W stosunku do innych nadawców zagranicznych, agencji informacyjnych i innych
u ytkowników stosuje si, odpowiednio niniejsze zasady z uwzgl,dnieniem ogranicze;
wynikaj cych z zasad EBU i innych zobowi za; TVP S.A.
Rozdzia 4. Udzielanie licencji do audycji TVP S.A. na polu eksploatacji nadawanie.
1) Licencji na korzystanie z ca%ych audycji lub ich fragmentów, udziela w%a ciwa
jednostka odpowiedzialna za obrót prawami do audycji na rynku krajowym
1zagranicznym, z wyj tkiem:
a) audycji informacyjnych i publicystycznych lub ich fragmentów, przechowywanych w
zbiorach jednostki odpowiedzialnej za produkcj, audycji informacyjnych, odno nie
których licencji udziela jednostka odpowiedzialna za produkcj, audycji informacyjnych,
b) audycji w%asnych Oddzia%ów Terenowych lub fragmentów tych audycji,
przechowywanych w zbiorach Oddzia%ów Terenowych, odno nie których licencji udziela
w%a ciwy Oddzia% Terenowy,
c) jednostki odpowiedzialnej za rozwój i dzia%alno 8 programow w mediach interaktywnych
na polu symulcasting i webcasting.
2) Za zgod Dysponenta praw w%a ciwa jednostka, o której mowa w pkt. 1 udziela licencji
wy% cznie odno nie praw do audycji, do których TVP S.A. posiada odpowiednie prawa (lub
jest upowa niona do ich wykonania) w danym zakresie, bez uszczerbku dla praw osób trzecich
oraz pod warunkiem, e korzystanie z audycji przez podmiot nabywaj cy licencj, nie b,dzie
narusza8 praw osób trzecich, w szczególno ci praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr
osobistych.
3) W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, e korzystanie z audycji przez okre lony
podmiot b,dzie narusza8 prawa osób trzecich, w tym prawo do wynagrodzenia, w%a ciwa
jednostka odmawia udzielenia licencji.
4) Licencji nie udziela si,, je eli obj,ty ni u ytek pozostawa%by w kolizji z:
a) korzystaniem z audycji przez TVP S.A.,
b) aktualnymi planami programowymi TVP S.A.,
c) planami zwi zanymi z inn dzia%alno ci TVP S.A.,
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d) uprawnieniami osób trzecich do audycji,
w szczególno ci wynikaj cymi z
zawartych uprzednio umów lub prowadzi%by do naruszenia prawa lub dobrych obyczajów,
e) w szczególno ci licencji nie udziela si,, kiedy udzielono ju licencji wy% cznej innemu
kontrahentowi na tym samym polu eksploatacji.
5) Zainteresowany uzyskaniem licencji sk%ada do w%a ciwej jednostki wniosek o nabycie
licencji okre laj cy w szczególno ci:
a) tytu% audycji
b) cel wykorzystania
c) Program, sposób jego rozpowszechniania i zasi,g,
d) okres licencji i jej charakter (wy% czna/niewy% czna),
e) informacje o zamierzonym celu i zakresie korzystania.
6) W przypadku uzgodnienia warunków, w tym op%aty licencyjnej, strony zawieraj
pisemn umow, licencyjn okre laj c w szczególno ci:
a) tytu% audycji,
b) charakter licencji (wy% czna/niewy% czna, zakres wy% czno ci, w tym jego ewentualne
ograniczenia),
c) okres licencji,
d) liczba nada;, sposób rozpowszechniania, terytorium, j,zyk,
e) kwot, op%aty licencyjnej brutto, netto,
f) ewentualne zobowi zanie do uzyskania dodatkowych zezwole; przez
licencjobiorc,.
7) W przypadku zainteresowania uzyskaniem licencji do korzystania z fragmentu audycji
wniosek, o którym mowa w pkt. 5, powinien zawiera8:
a) tytu% audycji, z której pochodzi dany fragment,
b) oznaczenie fragmentu umo liwiaj ce jego identyfikacj,,
c) czas trwania (je li dok%adny czas nie jest znany podaje si, czas przybli ony),
d) cel wykorzystania (tytu% audycji, Program, w którym ma by8 ona nadana, czas nadania),
e) okres, na który ma by8 udzielona licencja, jej proponowany zakres i charakter,
f) ewentualne inne informacje o zamierzonym celu i zakresie korzystania.
8) W przypadku kontrahentów stale wspó%pracuj cych z TVP S.A., w%a ciwa jednostka zawiera
umowy ramowe okre laj ce ogólne warunki wspó%pracy, z zastrze eniem i informacje, o
których mowa w pkt. 6, zawarte b,d w aktualizowanych na bie co za% cznikach do umowy
ramowej.
9) Przed udzieleniem licencji na korzystanie z danej audycji w%a ciwa jednostka jest zobowi zana
uzyska8 zgod, dysponenta praw do audycji. Zgoda powy sza nie jest wymagana w przypadku
udzielenia licencji na korzystanie z danej audycji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10) Zgoda, o której mowa w pkt. 9, uzyskiwana jest w trybie zapytania kierowanego pisemnie lub
za po rednictwem wewn,trznej poczty elektronicznej.
11) Zapytanie, o którym mowa w pkt. 10, powinno zawiera8 co najmniej:
a) tytu% audycji,
b) nazw, podmiotu zainteresowanego nabyciem licencji,
c) okres licencji i jej charakter (wy% czna/niewy% czna, zakres wy% czno ci).
12) Dysponent zobowi zany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytanie w%a ciwej jednostki w
terminie nie d%u szym ni pi,8 dni roboczych od daty jego otrzymania.
13) Brak odpowiedzi ze strony Dysponenta w terminie wskazanym w pkt. 12 jest równoznaczny z
wyra eniem zgody na udzielenie licencji w zakresie wskazanym w zapytaniu.
14) Odmowa wyra enia zgody na udzielenie licencji w zakresie wskazanym w zapytaniu mo e
nast pi8 w przypadku faktycznego zaistnienia przes%anek, o których mowa w pkt. 4.
15) W przypadku faktycznego zaistnienia przes%anek, o których mowa w pkt. 4, w%a ciwa
jednostka mo e we w%asnym zakresie podj 8 decyzj, o odmowie udzielenia licencji.
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16) W%a ciwa jednostka jest zobowi zana
przekaza8 podmiotowi zainteresowanemu
nabyciem licencji informacj, dotycz c podj,cia decyzji odmownej.
17) Jednostka odpowiedzialna za obrót prawami do audycji na rynku krajowym i zagranicznym
koordynuje wspó%prac, jednostek organizacyjnych obj,tych zasadami okre lonymi w
niniejszym rozdziale.
Rozdzia 5. Obrót prawami do audycji w mediach interaktywnych.
1) Licencji na korzystanie z audycji w mediach interaktywnych udziela w%a ciwa jednostka
odpowiedzialna za rozwój i dzia%alno 8 programow w mediach interaktywnych lub jednostka
odpowiedzialna za produkcj, programów informacyjnych lub Oddzia%y Terenowe, z
zastrze eniem pkt. 7 poni ej.
2) W przypadku, gdy wniosek o udzielenie licencji na korzystanie z audycji w mediach
interaktywnych zostanie z%o ony w innej jednostce organizacyjnej TVP S.A. ni w%a ciwa
jednostka odpowiedzialna za rozwój i dzia%alno 8 programow w mediach interaktywnych,
jednostka ta powinna bezzw%ocznie przes%a8 wniosek zgodnie z merytoryczn w%a ciwo ci do
jednostki odpowiedzialnej za rozwój i dzia%alno 8 programow w mediach interaktywnych,
powiadamiaj c o tym jednocze nie wnioskodawc,.
3) Wniosek o udzielenie licencji na eksploatacj, ca%ej audycji lub jej fragmentów w mediach
interaktywnych powinien zawiera8:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

tytu% audycji, dok%adne wskazanie sekwencji czasowych, których wniosek dotyczy,
cel wykorzystania audycji lub jej fragmentów,
pola eksploatacji, na których ca%a audycja lub jej fragmenty maj by8 wykorzystane,
obszar terytorialny, na którym audycja lub jej fragmenty maj by8 wykorzystane,
okres, na który ma by8 udzielona licencja,
opis wskazuj cy, czy udzielona licencja ma mie8 charakter wy% czny lub niewy% czny,
opis wskazuj cy, czy ca%a audycja lub jej fragmenty b,d wykorzystane z mo liwo ci
zapisu przez u ytkownika ko;cowego, czy nie,
h) rodzaj sieci, w których nast pi wykorzystanie audycji lub jej fragmentów (np. sie8
Internet, sie8 telefoniczna, technologia mobilna),
i) miejsce zamierzonego wykorzystania, w szczególno ci poprzez wskazanie domeny
lub adresu pod którym wykorzystanie to ma nast pi8,
j) pole eksploatacji (w razie eksploatacji nadawczej - Program, sposób jego
rozpowszechniania i zasi,g), k) opis wskazuj cy, czy licencja ma upowa nia8
licencjobiorc, do upowa niania
podmiotów trzecich do korzystania z audycji.
4) Wniosek o udzielenie licencji na korzystanie z fragmentów audycji w mediach
interaktywnych b,dzie spe%nia% warunki okre lone w pkt. 3, a tak e b,dzie zawiera%:
a) liczb, fragmentów, na które ma by8 udzielona licencja,
b) d%ugo 8 fragmentów, na które ma by8 udzielona licencja.
c) oznaczenie fragmentów audycji, umo liwiaj ce ich identyfikacj,.
5) W przypadku udzielania licencji na korzystanie z fragmentów audycji, je eli osoba
sk%adaj ca wniosek o udzielenie licencji okre la jedynie ogólny przedmiot swego
zainteresowania, nie wskazuj c konkretnych fragmentów ani audycji, z której
fragment ma pochodzi8, w%a ciwa jednostka odpowiedzialna za rozwój i dzia%alno 8
programow w mediach interaktywnych mo e, wed%ug wyboru tej osoby, skierowa8 j
do Archiwum celem przygotowania przegl du materia%ów lub zleci8 Archiwum
dokonanie
wyboru
fragmentu
odpowiadaj cego
kryteriom okre lonym przez
zainteresowanego. Koszty przegl du lub wyboru audycji obci aj zainteresowanego
zarówno w przypadku zakupu, jak i w przypadku odmowy zakupu licencji.
6) W%a ciwa jednostka odpowiedzialna za rozwój i dzia%alno 8 programow w mediach
interaktywnych udziela osobie sk%adaj cej wniosek odpowiedzi dotycz cej mo liwo ci
udzielenia licencji, w szczególno ci bior c pod uwag,:
a) zakres praw do audycji lub jej fragmentów, posiadanych przez TVP S.A.
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b) dost,pno 8 audycji lub jej fragmentów
oraz ich no ników,
c) konieczno 8 dokonania cyfryzacji audycji lub jej fragmentów przed ich udost,pnieniem,
d) koszt udost,pnienia audycji lub jej fragmentów.
7) Licencji nie udziela si,, je eli obj,te ni korzystanie z audycji lub jej fragmentów:
a) dotyczy praw, których TVP S.A. nie posiada,
b) kolidowa%oby z korzystaniem z nich przez TVP S.A.,
c) kolidowa%oby z planami programowymi oraz planami zwi zanymi z inn dzia%alno ci
TVP S.A.,
d) kolidowa%oby z uprawnieniami do nich osób trzecich, w szczególno ci wynikaj cymi z
zawartych umów,
e) prowadzi%oby do naruszenia prawa lub dobrych obyczajów.
8) Licencji na korzystanie z fragmentów audycji nie udziela si,, poza przypadkami okre lonymi
w pkt. 7 tak e, je eli obj,ty ni u ytek stanowi%by naruszenie integralno ci utworu lub w inny
sposób narusza%by prawa osób trzecich w zwi zku z wyodr,bnieniem fragmentu z ca%o ci
audycji lub proponowanym sposobem jego wykorzystania (np. w reklamie, audycji wyborczej,
audycji mog cej stawia8 okre lon osob, w fa%szywym wietle, audycji zawieraj cej
niedozwolone tre ci itd.) a TVP S.A. nie posiada odpowiednich zezwole; na takie
wykorzystanie fragmentów audycji.
9) W przypadku uzgodnienia warunków udost,pnienia, w tym op%aty licencyjnej, strony
zawieraj pisemn umow, licencyjn okre laj c w szczególno ci:
a) pola eksploatacji, na których audycja lub jej fragmenty b,d wykorzystywane,
b) czy licencja ma charakter wy% czny, czy niewy% czny, w tym ewentualne ograniczenia
tego dotycz ce,
c) okres, na który udziela si, licencji,
d) obszar terytorialny, na który udzielana jest licencja,
e) wysoko 8 op%aty licencyjnej i sposób jej rozliczania,
f) mo liwo 8 upowa niania podmiotów trzecich do korzystania z audycji lub jej fragmentów,
g) w przypadku nadawania w mediach interaktywnych - liczb, tych nada;/ods%on,
h) rodzaj sieci, za po rednictwem której audycja lub jej fragmenty b,d
wykorzystywane,
i) cel, w jakim audycja lub jej fragmenty b,d wykorzystywane, w tym oznaczenie
audycji, w produkcji których b,d u yte i sposób tego u ycia,
j) ewentualne zobowi zanie do uzyskania stosownych zezwole; lub zap%aty wynagrodze; z
tytu%u praw autorskich i praw pokrewnych na rzecz osób trzecich (np. twórców, artystów
wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów).
10) Z
wyj tkiem
przypadków
szczególnych
udziela
si,
licencji
odp%atnych,
niewy% cznych, ograniczonych terytorialnie i czasowo bez mo liwo ci zapisu audycji
lub jej fragmentów przez u ytkowników ko;cowych oraz bez mo liwo ci
upowa niania podmiotów trzecich do korzystania z audycji lub jej fragmentów.
Licencja udzielana bez któregokolwiek z ogranicze; wymienionych w zdaniu
poprzedzaj cym zawiera odpowiednio wy sz op%at, licencyjn .
11) W przypadku udzielenia licencji, w%a ciwa jednostka odpowiedzialna za rozwój i dzia%alno 8
programow w mediach interaktywnych powiadamia o tym fakcie Archiwum.
12) Podmiot, któremu zosta%a udzielona licencja zobowi zany jest we w%asnym zakresie:
a) uzyska8 wymagane prawem zezwolenia na korzystanie z danej audycji lub jej
fragmentów, w tym zezwolenia na wykorzystywanie zawartego w nich wizerunku lub
g%osu,
b) zwróci8 si, do Archiwum z odpowiednim zamówieniem na udost,pnienie audycji lub jej
fragmentów,
c) ponie 8 koszty techniczne sporz dzenia kopii audycji lub jej fragmentów, zgodnie z
cennikiem Archiwum.
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13) W przypadku, gdy w%a ciwa jednostka odpowiedzialna za rozwój i dzia%alno 8
programow w mediach interaktywnych posiada audycj, lub jej fragmenty obj,te
udzielon licencj w wersji cyfrowej, mog by8 one udost,pnione podmiotowi,
któremu udzielono licencji w inny sposób, uzgodniony mi,dzy tym podmiotem
a w%a ciw jednostk odpowiedzialn za rozwój i dzia%alno 8 programow w mediach
interaktywnych, w tym poprzez udost,pnienie ich drog elektroniczn .
Rozdzia 6. Udzielenie licencji do audycji TVP S.A. na pozosta ych polach eksploatacji.
1) Licencji na korzystanie z ca%ych audycji lub ich fragmentów na pozosta%ych polach
eksploatacji np. pokazy, udziela w%a ciwa jednostka odpowiedzialna za obrót prawami
do audycji na rynku krajowym i zagranicznym, z wyj tkiem:
a) audycji informacyjnych i publicystycznych lub ich fragmentów, przechowywanych w zbiorach
jednostki odpowiedzialnej za produkcj, audycji informacyjnych, odno nie których licencji
udziela jednostka odpowiedzialna za produkcj, audycji informacyjnych,
b) audycji w%asnych Oddzia%ów Terenowych lub fragmentów tych audycji, przechowywanych w
zbiorach Oddzia%ów Terenowych, odno nie których licencji udziela w%a ciwy Oddzia%
Terenowy.
2) Tryb post,powania dotycz cy udzielenia licencji na polu eksploatacji nadawanie okre lony w
Rozdziale 4. stosuje si, odpowiednio do udzielania licencji na innych polach eksploatacji.
3) W%a ciwa jednostka wskazana w pkt. 1 nie jest zobowi zana do uzyskiwania zgody
Dysponenta w przypadku udzielenia licencji na korzystanie z ca%ych audycji lub ich
fragmentów na pozosta%ych polach eksploatacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
tak e w przypadku udzielenia licencji na polu eksploatacji publiczne odtworzenie,
wy wietlenie na terytorium RP.
Rozdzia 7. Postanowienia ko0cowe.
1) Je eli udost,pnienie audycji nie jest mo liwe ze wzgl,du na stan techniczny nagrania lub
no nika (udost,pnienie mog%oby spowodowa8 zniszczenie lub pogorszenie audycji) dopuszcza
si, udost,pnienie po wykonaniu na koszt zamawiaj cego przegrania i rekonstrukcji nagrania
lub ca%ego no nika na którym znajduje si, audycja, niezale nie od wielko ci fragmentu
b,d cego przedmiotem udost,pnienia.
2) Niezale nie od kosztów zakupu licencji korzystaj cy ponosi koszty techniczne sporz dzenia
kopii ca%ej audycji lub jej fragmentów zgodnie z obowi zuj cym cennikiem.
3) W przypadku, kiedy nagranie poddane by%o nast,puj cym procesom: korekcji barwnej lub
gradacyjnej, przeformatowaniu, cyfrowej poklatkowej rekonstrukcji obrazu, rekonstrukcji i
masteringowi d+wi,ku, obowi zkowo nale y poda8 informacje o osobach bior cych udzia% w
tych procesach.

