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0 Informacje ogólne o Stowarzyszeniu 

 
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO (zwane dalej również „PRO) jest  organizacją 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców i producentów programów i utworów komputerowych. 
PRO działa na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz decyzji 
Ministra Kultury i Sztuki (DP/041/Z/2/95 z dnia 1.02.1995r.) uprawniającej PRO do zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi do programów komputerowych ( zwanych również dalej „oprogramowaniem” ). 
Stowarzyszenie PRO zarejestrowane zostało w dniu 19 września 1992 roku i działa na podstawie swojego 
statutu.  
 

1 Poszkodowani 

Uprawnienie do powierzenia w zarząd praw autorskich do oprogramowania  Stowarzyszeniu PRO przysługuje 
wszystkim twórcom i producentom oprogramowania oraz innym podmiotom autorskich praw majątkowych do 
oprogramowania, niezależnie od członkostwa w PRO. Jeżeli twórca oprogramowania, producent 
oprogramowania, producent oprogramowania  lub inny uprawniony do oprogramowania podmiot nie 
poinformuje PRO pisemnie, że wybiera inną firmę do reprezentowania swoich roszczeń z tytułu naruszenia 
praw autorskich domniemuje się, że jego reprezentantem jest Stowarzyszenie PRO1. 

 

W szczególności PRO reprezentuje w sprawach o odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich swoich 
członków, których lista dostępna jest w siedzibie PRO oraz na stronach WWW Stowarzyszenia 
(www.pro.org.pl). 

 

2 Zakres terytorialny 

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi przez Stowarzyszenie PRO jest ograniczone terytorialnie do 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

3 Sposób reprezentacji 

Sprawy związane  ze zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi prowadzi Stowarzyszenie PRO i 
upoważnione przez PRO podmioty zwane w niniejszym regulaminie Agencjami.  

Agencje działają na zlecenie Zarządu PRO. Zarząd podejmuje decyzję o podjęciu współpracy z daną Agencją 
indywidualnie, zawierając z nią stosowną umowę. Podpisane umowy z agencjami dostępne są w siedzibie 
PRO.  

Lista Agencji upoważnionych do działania w imieniu Stowarzyszenia PRO publikowana jest na stronie 
internetowej PRO (www.pro.org.pl). 

 

4 Zasady zbiorowego zarządu 

Ogólną zasadą zbiorowego zarządu w przypadku Stowarzyszenia PRO jest jednakowe traktowanie praw 
wszystkich twórców oprogramowania, producentów oprogramowania oraz innych podmiotów, którym 
przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. 

Zgodnie z zasadami zbiorowego zarządu, Stowarzyszenie PRO: 

• podejmuje działania umożliwiające skuteczną egzekucję dochodzonych odszkodowań,  

• prowadzi obsługę pism procesowych począwszy od etapu karnych postępowań przygotowawczych 
(powództwa adhezyjne, zabezpieczanie dowodów) 

• prowadzi właściwą archiwizację dokumentacji spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych do 
programów komputerowych lub spraw o charakterze ugodowym,  

• dokumentowanie historię postępowania w danej sprawie, wykaz złożonych wniosków i orzeczeń 
kończących postępowanie 
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• reprezentuje poszkodowanych twórców oprogramowania,  producentów 
oprogramowania  lub inne uprawnione do oprogramowania podmioty, podczas 

spraw sądowych o naruszenie autorskich praw majątkowych, zgodnie z przepisami Kodeksu 
postępowania karnego i Kodeksu postępowania cywilnego oraz zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia 
PRO 

• pobiera zasądzone przez Sąd / określone w zawartych ugodach kwoty odszkodowania na rzecz 
twórców i producentów oprogramowania / innych podmiotów praw do oprogramowania, zgodnie z 
wyrokami sądu bądź warunkami określonymi w ugodzie. 

 

• przekazuje odszkodowania twórcom i producentom oprogramowania/ innym podmiotom praw do 
oprogramowania po ich wyegzekwowaniu. 

 

5 Zasady informowania poszkodowanych 

Powiadomienia o sprawach prowadzonych w imieniu poszkodowanych wysyłane są do nich: 

• Po wszczęciu postępowania sądowego (pocztą elektroniczną) 

• Raporty kwartalne (pocztą elektroniczną) 

• Raporty roczne (pocztą tradycyjną) 

Powiadomienia kwartalne i roczne zawierają informację o wszystkich sprawach sądowych prowadzonych w 
imieniu poszkodowanego (rozpoczętych oraz zakończonych). W przypadku spraw, w których znana jest 
kwota odszkodowania (zasądzona przez sąd bądź uzgodniona w ramach ugody ze sprawcą) podawana jest 
ona do wiadomości poszkodowanego. 
 
Jeżeli płatności odszkodowania zostały rozłożone na raty (zgodnie z wyrokiem sądu bądź przyjętą ugodą) 
poszkodowany informowany jest o aktualnej wartości spłaty oraz pozostałej sumie odszkodowania, która 
pozostała do spłaty. 
 
W celu odnalezienia podmiotów uprawnionych do uzyskania odszkodowania, PRO publikować będzie na 
swojej stronie internetowej stosowne informacje i ogłoszenia, jak również , w miarę takiej potrzeby będzie 
zwracało się do właściwych izb i stowarzyszeń branżowych w danym kraju, w celu odnalezienia podmiotu 
uprawnionego. 
 

6 Zasady rozliczeń z poszkodowanymi 

Powierzenie majątkowych praw autorskich w ochronę i zarząd Stowarzyszeniu Polski Rynek Oprogramowania  
PRO nie wymaga opłaty.  

 
Na pokrycie kosztów prowadzenia zbiorowego zarządzania Stowarzyszenie PRO dokonuje potrącenia  z kwoty 
należności odszkodowań wyegzekwowanych na rzecz  reprezentowanych  podmiotów poszkodowanych – 
kosztów inkasa i repartycji (prowizji) według poniższych zasad w wysokości: 

 

• Zryczałtowanej kwoty 50,00 złotych od każdej prowadzonej sprawy, mającej na celu 
uzyskanie odszkodowania na rzecz uprawnionego poszkodowanego podmiotu oraz 

• 20%  od kwoty wyegzekwowanych kwot odszkodowań na rzecz uprawnionego 
poszkodowanego podmiotu. 

 

O wszystkich należnościach zainkasowanych przez PRO, poszkodowani informowani są przynajmniej raz do 
roku, do końca I kwartału, za rok poprzedni, przy uwzględnieniu powyższych zasad. 

PRO zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania na konto poszkodowanego  po otrzymaniu wszystkich 
niezbędnych danych i informacji koniecznych do wykonania przelewu, na następujących zasadach: 

a) rozliczenie następuje co pół roku , w terminie 30 dni od upływu każdego półrocza. 

b) Po upływie danego roku kalendarzowego: w terminie 30 dni od upływu tego roku kalendarzowego 
nastąpi rozliczenie pozostałych kwot odszkodowań, które nie zostały wypłacone w trybie opisanym 
powyżej w pkt. a), przy czym kwoty odszkodowań poniżej wartości: 
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• 50 zł (w przypadku odszkodowań dla podmiotów polskich) 

• 200 zł (w przypadku odszkodowań dla podmiotów zagranicznych) 

     nie są wypłacane, ale przekazywane do  rozliczenia na następny rok kalendarzowy. 

Kwoty nie podjętych przez podmioty uprawnione uzyskanych przez PRO odszkodowań będą przekazywane na 
cele statutowe PRO :  po upływie 10 lat do końca roku kalendarzowego, w którym zostały one uzyskane przez 
PRO lub w przypadku nie uzyskania przez PRO, mimo dwukrotnej, pisemnej próbie podjęcia kontaktu z 
poszkodowanym, informacji i danych koniecznych do przekazania odszkodowania poszkodowanemu. 

 

 

 

                                                      
1 W przypadku zarządzania i ochrony autorskich praw majątkowych do programów komputerowych twórców na podstawie 
domniemania legitymacji procesowej z art. 105 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631), z którymi PRO nie ma zawartej umowy indywidualnej o zarządzanie prawami 
autorskimi - obowiązek spełnienia przez PRO warunków wskazanych w cywilnoprawnej instytucji prowadzenia cudzych 
spraw bez zlecenia (PRO jako negotiorum gestor). 
 


