…………………………… , dnia .................................
(Miejscowość)

WZÓR WNIOSKU

Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
WNIOSEK
o wpis do rejestru / zmianę danych w rejestrze*
działalności regulowanej niezależnych podmiotów zarządzających

Numer wpisu do rejestru:
...........................................................................................................................
(Proszę uzupełnić, gdy składany jest wniosek o zmianę danych w rejestrze)

* w przypadku zmiany danych uzupełnić jedynie pola, które podlegają zmianie

Na podstawie art. 115 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi (Dz.U. poz. 1293) wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
niezależnych podmiotów zarządzających.
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
..................................................................................................................................................................................................................................
firma albo imię i nazwisko
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
oznaczenie siedziby albo adres przedsiębiorcy
.................................................................................................................................................................................................................................
forma prawna i numer w rejestrze przedsiębiorców albo innym właściwym rejestrze
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
nr telefonu kontaktowego*
................................................................................................................................................................................................................................
adres poczty elektronicznej*
*dane fakultatywne podawane dobrowolnie

2. Numer identyfikacji podatkowej NIP: ……………………………………………….……………..
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3.

Określenie zakresu działalności:
1. Rodzaje utworów lub przedmiotów praw
pokrewnych, do których prawami
niezależny podmiot zarządzający będzie
zarządzać.
2. Pola eksploatacji, na których niezależny
podmiot zarządzający będzie zarządzać
prawami.
3. Kategorie
uprawnionych,
których
prawami
niezależny
podmiot
zarządzający będzie zarządzać.
4. Terytorium,
na
którym
będzie
wykonywana działalność.

……………………………………………………………………..……………………….…..
(Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy)

Załączniki:
1) Oświadczenie o którym mowa w art. 115 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym
zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
2) Dowód wniesienia opłaty skarbowej;
3) …**
Uwagi dodatkowe:
Zgodnie z treścią art. 391 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania złoży
podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej doręczenie pism następuje za pomocą
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

** proszę wyliczyć dokumenty dołączane do wniosku.
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