Dz.U.97.125.800
MI DZYNARODOWA KONWENCJA
o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych,
sporz dzona w Rzymie dnia 26 pa dziernika 1961 r.
(Dz. U. z dnia 14 pa dziernika 1997 r.)
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomo ci:
Dnia 26 pa dziernika 1961 r. w Rzymie sporz dzona została Mi dzynarodowa konwencja o
ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych w
nast puj cym brzmieniu:
MI DZYNARODOWA KONWENCJA
o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych
Umawiaj ce si Pa stwa, kieruj c si pragnieniem ochrony praw wykonawców, producentów
fonogramów oraz organizacji nadawczych,
postanowiły, co nast puje:
Artykuł 1
Ochrona udzielona na mocy niniejszej konwencji nie narusza ani w aden sposób nie
powoduje uszczerbku ochrony praw autorskich do dzieł literackich i artystycznych. Dlatego
te adne z postanowie tej konwencji nie mo e by interpretowane ze szkod dla tej
ochrony.
Artykuł 2
1. W rozumieniu niniejszej konwencji obj cie ochron prawa narodowego oznacza ochron
zapewnion przez prawo krajowe Umawiaj cego si Pa stwa dla:
a) wykonawców b d cych jego obywatelami - w odniesieniu do wykona , które miały
miejsce, były nadawane lub po raz pierwszy utrwalone na jego terytorium,
b) producentów fonogramów b d cych jego obywatelami - w odniesieniu do fonogramów,
które po raz pierwszy zostały utrwalone lub po raz pierwszy opublikowane na jego
terytorium,
c) organizacji nadawczych, których siedziby znajduj si na jego terytorium - w odniesieniu
do nada dokonywanych z nadajników umieszczonych na jego terytorium.

2. Obj cie ochron prawa narodowego dotyczy ochrony zagwarantowanej w okre lonym
zakresie i ogranicze okre lonych w niniejszej konwencji.
Artykuł 3
W rozumieniu niniejszej konwencji poni sze terminy oznaczaj :
a) "wykonawcy" - aktorów, piewaków, muzyków, tancerzy i inne osoby, które odgrywaj ,
piewaj , odtwarzaj , recytuj , graj lub w inny sposób wykonuj dzieła literackie i
artystyczne;
b) "fonogram" - wył cznie d wi kowe utrwalenie d wi ków danego wykonania lub innych
d wi ków;
c) "producent fonogramu" - osob fizyczn lub prawn , która jako pierwsza utrwaliła
d wi ki danego wykonania lub inne d wi ki;
d) "publikacja" - udost pnienie publiczno ci odpowiedniej liczby egzemplarzy fonogramu;
e) "zwielokrotnienie" - wykonanie jednego lub wi cej egzemplarzy utrwalenia;
f) "nadanie" - bezprzewodowe przekazanie d wi ków lub d wi ków i obrazów do odbioru
publicznego;
g) "wtórne nadanie" - równoczesne nadawanie przez organizacj nadawcz programu innej
organizacji nadawczej.
Artykuł 4
Umawiaj ce si Pa stwo obejmuje ochron prawa narodowego wykonawców, je eli
spełniony jest jeden z nast puj cych warunków:
a) wykonanie ma miejsce w innym Umawiaj cym si Pa stwie;
b) wykonanie jest zarejestrowane na fonogramie, który jest chroniony na mocy art. 5
niniejszej konwencji;
c) wykonanie, które nie zostało utrwalone na fonogramie, jest przekazywane w nadaniu,
które jest chronione na mocy art. 6 niniejszej konwencji.
Artykuł 5
1. Umawiaj ce si Pa stwo obejmuje ochron prawa narodowego producentów fonogramów,
je eli spełniony jest jeden z nast puj cych warunków:
a) producent fonogramu jest obywatelem innego Umawiaj cego si Pa stwa (kryterium
obywatelstwa);
b) pierwsze utrwalenie d wi ku zostało dokonane w innym Umawiaj cym si Pa stwie
(kryterium utrwalenia);
c) fonogram został po raz pierwszy opublikowany w innym Umawiaj cym si Pa stwie
(kryterium publikacji).
2. Je eli fonogram został po raz pierwszy opublikowany w pa stwie nie b d cym
Umawiaj cym si Pa stwem, lecz gdy w ci gu trzydziestu dni od daty jego pierwszej
publikacji został równie opublikowany w Umawiaj cym si Pa stwie (publikacja
równoczesna), to uwa a si go za po raz pierwszy opublikowany w Umawiaj cym si
Pa stwie.
3. W notyfikacji zło onej Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych
Umawiaj ce si Pa stwo mo e o wiadczy , e nie b dzie stosowa kryterium publikacji lub,
alternatywnie, kryterium utrwalenia. Notyfikacja mo e by zło ona podczas ratyfikacji,
przyj cia lub przyst pienia lub w dowolnym czasie pó niejszym; w tym ostatnim przypadku
notyfikacja staje si prawomocna po upływie sze ciu miesi cy od jej zło enia.

Artykuł 6
1. Umawiaj ce si Pa stwo obejmuje ochron prawa narodowego organizacje nadawcze,
je eli jest spełniony jeden z nast puj cych warunków:
a) siedziba organizacji nadawczej znajduje si w innym Umawiaj cym si Pa stwie,
b) nadanie zostało dokonane z nadajnika znajduj cego si w innym Umawiaj cym si
Pa stwie.
2. W notyfikacji zło onej Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych
Umawiaj ce si Pa stwo mo e o wiadczy , e udzieli ochrony nadaniom tylko wtedy, gdy
siedziba organizacji nadawczej znajduje si w innym Umawiaj cym si Pa stwie i nadanie
zostało dokonane z nadajnika znajduj cego si w tym samym Umawiaj cym si Pa stwie.
Notyfikacja mo e by zło ona podczas ratyfikacji, przyj cia lub przyst pienia lub w
dowolnym czasie pó niejszym; w tym ostatnim przypadku notyfikacja staje si prawomocna
po upływie sze ciu miesi cy od jej zło enia.
Artykuł 7
1. Ochrona zapewniona przez niniejsz konwencj wykonawcom daje mo liwo
zapobiegania:
a) nadawaniu i publicznemu odtwarzaniu ich wykonania bez ich zgody, chyba e wykonanie
wykorzystane w nadaniu lub publicznym odtwarzaniu stanowi samo w sobie wykonanie
nadawane lub zostało dokonane z utrwalenia;
b) utrwalaniu ich nie utrwalonego wykonania bez ich zgody;
c) zwielokrotnieniu utrwalenia ich wykonania bez ich zgody:
(i)
je eli pierwotne utrwalenie zostało dokonane bez ich zgody;
(ii)
je eli zwielokrotnienie zostało dokonane dla celów innych ni te, na które
wykonawcy wyrazili zgod ;
(iii)
je eli pierwotne utrwalenie zostało dokonane zgodnie z postanowieniami art. 15, lecz
zwielokrotnienie zostało dokonane dla celów innych ni cele okre lone w tych
postanowieniach.
2. (1) Je eli nadanie zostało dokonane za zgod wykonawców, to prawo krajowe
Umawiaj cego si Pa stwa, od którego da si ochrony, powinno okre li ochron przed
wtórnymi nadaniami, utrwalaniem w celu nadawania i zwielokrotnianiem takiego utrwalania
w celu nadawania.
(2) Zasady i warunki wykorzystywania przez organizacje nadawcze utrwale dokonanych w
celu nadawania s okre lane zgodnie z prawem krajowym Umawiaj cego si Pa stwa, od
którego da si ochrony.
(3) Prawo krajowe, o którym mowa w punktach (1) i (2) niniejszego ust pu, nie mo e jednak
stanowi o pozbawieniu wykonawców mo liwo ci kontrolowania, na mocy umowy, ich
stosunków z organizacjami nadawczymi.
Artykuł 8
Umawiaj ce si Pa stwo mo e, na mocy przepisów samego prawa krajowego, okre li
sposób, w jaki wykonawcy b d reprezentowani w zwi zku z wykonywaniem swoich praw,
je eli kilku z nich uczestniczy w tym samym wykonaniu.
Artykuł 9

Umawiaj ce si Pa stwo mo e, na mocy przepisów swego prawa krajowego, rozszerzy
ochron przewidzian przez niniejsz konwencj o artystów, którzy nie wykonuj dzieł
literackich i artystycznych.
Artykuł 10
Producenci fonogramów maj prawo udziela lub odmawia zgody na po rednie b d
bezpo rednie zwielokrotnienie ich fonogramów.
Artykuł 11
Je eli Umawiaj ce si Pa stwo, na mocy swego prawa krajowego, wymaga spełnienia
formalno ci jako warunku udzielenia ochrony praw wykonawcom fonogramów b d
wykonawcom lub te jednym i drugim w odniesieniu do fonogramów, to formalno ci takie
zostaj uznane za spełnione, je eli wszystkie znajduj ce si w obrocie handlowym
egzemplarze opublikowanego fonogramu lub ich opakowania s zaopatrzone we wzmiank
zawieraj c symbol *) i rok pierwszej publikacji, umieszczon w taki sposób, aby w
odpowiedni sposób informowała o prawie do ochrony; je li za takie egzemplarze lub ich
opakowania nie umo liwiaj identyfikacji producenta lub licencjobiorcy producenta (poprzez
wymienienie jego nazwiska, znaku towarowego lub innego odpowiedniego oznaczenia),
wzmianka powinna równie zawiera nazwisko osoby, która - w kraju, gdzie dokonano
utrwalenia - jest wła cicielem praw tych wykonawców.
____________
*) symbol stanowi wielka litera P wpisana w koło.
Artykuł 12
Je eli fonogram opublikowany dla celów handlowych lub zwielokrotnienie tego fonogramu
zostało wykorzystane bezpo rednio do nadania lub publicznego odtworzenia, to u ytkownik
wypłaca wykonawcom lub producentom fonogramów lub jednym i drugim jednorazowe
godziwe wynagrodzenie. Prawo krajowe mo e, w razie braku umowy mi dzy tymi stronami,
okre li warunki podziału tego wynagrodzenia.
Artykuł 13
Organizacje nadawcze maj prawo wydania lub odmowy zgodny na:
a) wtórne nadania ich nada ;
b) utrwalenie ich nada ;
c) zwielokrotnienie:
(i)
utrwale - dokonanych bez ich zgody - ich nada ;
(ii)
utrwale - dokonanych zgodnie z postanowieniami art. 15 - ich nada ;
je eli zwielokrotnienie zostało dokonane dla celów innych ni cele okre lone w tych
postanowieniach;
d) publiczne odtwarzanie ich nada telewizyjnych, je eli takie odtwarzanie udost pnia si
publiczno ci za opłaceniem wst pu; prawo krajowe Pa stwa, od którego da si ochrony
tego prawa, okre li warunki, na jakich mo e by ono wykonywane.
Artykuł 14

Okres ochrony udzielonej na mocy niniejszej konwencji trwa co najmniej pełne dwadzie cia
lat, licz c od ko ca roku, w którym:
a) zostało dokonane utrwalenie - dla zawartych w nim fonogramów i wykona ;
b) miało miejsce wykonanie - dla wykona nie zawartych w utrwaleniach;
c) miało miejsce nadanie - dla nada .
Artykuł 15
1. Umawiaj ce si Pa stwo mo e przewidzie w przepisach swojego prawa krajowego
wył czenie z ochrony zagwarantowanej przez niniejsz konwencj w zakresie:
a) prywatnego u ytku;
b) wykorzystania krótkich fragmentów w zwi zku ze sprawozdaniami z bie cych
wydarze ;
c) krótkotrwałego utrwalenia dokonanego przez organizacj nadawcz przy u yciu
własnych urz dze i na potrzeby własnych nada ;
d) u ytku wył cznie dla celów o wiatowych i bada naukowych.
2. Niezale nie od postanowie ust. 1 niniejszego artykułu Umawiaj ce si Pa stwo mo e
przewidzie w przepisach swojego prawa krajowego takie same ograniczenia w odniesieniu
do ochrony wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, jakie
przewiduj przepisy jego prawa krajowego w odniesieniu do ochrony praw autorskich dzieł
literackich i artystycznych. Niemniej jednak licencje obowi zkowe mog by ustanowione
tylko w takim zakresie, jaki jest przewidziany w niniejszej konwencji.
Artykuł 16
1. Pa stwo, które staje si stron niniejszej konwencji, podlega wszystkim zobowi zaniom i
korzysta ze wszystkich płyn cych z niej korzy ci. W notyfikacji zło onej Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych Pa stwo to mo e jednak o wiadczy , e:
a) w odniesieniu do art. 12:
(i)
nie b dzie stosowa postanowie tego artykułu;
(ii)
nie b dzie stosowa postanowie tego artykułu w niektórych zakresach;
(iii)
nie b dzie stosowa tego artykułu w odniesieniu do fonogramów, których producent
nie jest obywatelem innego Umawiaj cego si Pa stwa;
(iv)
ograniczy ochron przewidzian w tym artykule w odniesieniu do fonogramów,
których producent jest obywatelem innego Umawiaj cego si Pa stwa, w takim stopniu i do
takich warunków, na których to pa stwo udziela ochrony fonogramom po raz pierwszy
utrwalonym przez obywatela Pa stwa składaj cego o wiadczenie; niemniej jednak
okoliczno , e Umawiaj ce si Pa stwo, którego obywatelem jest producent, nie udziela
ochrony temu samemu beneficjentowi lub beneficjentom, nie jest uznawane za ró nic w
zakresie ochrony;
b) w odniesieniu do art. 13 - nie b dzie stosowa punktu (d) tego artykułu; je eli
Umawiaj ce si Pa stwo składa takie o wiadczenie, to inne Umawiaj ce si Pa stwo nie jest
zobowi zane do udzielania prawa przewidzianego w art. 13 (d) organizacjom nadawczym,
których siedziby znajduj si w tym Pa stwie.
2. Je eli notyfikacja, o której mowa w ust pie 1 niniejszego artykułu, została zło ona po dacie
zło enia dokumentu ratyfikacji, przyj cia lub przyst pienia, o wiadczenie staje si
prawomocne po upływie sze ciu miesi cy od chwili jego zło enia.
Artykuł 17

Pa stwo, które w dniu 26 pa dziernika 1961 r. udzieli ochrony producentom fonogramów
wył cznie na zasadzie kryterium utrwalenia, w notyfikacji, zło onej Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w chwili ratyfikacji, przyj cia lub
przyst pienia, mo e o wiadczy , e na potrzeby art. 5 b dzie stosowa wył cznie kryterium
utrwalenia, a na potrzeby art. 16 ust. 1 (a) (iii) i (iv) - kryterium utrwalenia zamiast kryterium
obywatelstwa.
Artykuł 18
Pa stwo, które zło yło notyfikacj zgodnie z art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 16 ust. 1 lub art. 17
mo e ograniczy jej zakres lub wycofa j w kolejnej notyfikacji zło onej Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 19
Nie naruszaj c innych postanowie niniejszej konwencji, art. 7 nie ma zastosowania, je eli
wykonawca udzielił zgody na wł czenie jego wykonania do utrwalenia utworu wizualnego
lub audiowizualnego.
Artykuł 20
1. Niniejsza konwencja nie powoduje uszczerbku praw nabytych w Umawiaj cym si
Pa stwie przed dat wej cia w ycie tej konwencji dla tego Pa stwa.
2. Umawiaj ce si Pa stwo nie jest zobowi zane do stosowania postanowie niniejszej
konwencji do wykona lub nada , które miały miejsce, lub do fonogramów, które zostały
utrwalone przed dat wej cia w ycie niniejszej konwencji w stosunku do tego Pa stwa.
Artykuł 21
Ochrona przewidziana w niniejszej konwencji nie narusza ochrony zapewnionej
wykonawcom, producentom fonogramów i organizacjom nadawczym w inny sposób.
Artykuł 22
Umawiaj ce si Pa stwa zastrzegaj sobie prawo zawierania mi dzy sob umów specjalnych,
które przyznaj wykonawcom, producentom fonogramów lub organizacjom nadawczym
prawa w zakresie szerszym ni przyznane na mocy niniejszej konwencji lub zawieraj inne
postanowienia nie pozostaj ce w sprzeczno ci z t konwencj .
Artykuł 23
Niniejsza konwencja jest zło ona u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Do dnia 30 czerwca 1962 r. konwencja b dzie otwarta do podpisu dla pa stw
zaproszonych na konferencj dyplomatyczn w sprawie mi dzynarodowej ochrony
wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji radiowych i telewizyjnych, które s
stronami Powszechnej konwencji o prawie autorskim lub członkami Mi dzynarodowego
Zwi zku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych.
Artykuł 24

1. Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji lub przyj ciu przez Pa stwa sygnatariuszy.
2. Niniejsza konwencja jest otwarta do przyst pienia dla pa stw zaproszonych na konferencj ,
o której mowa w art. 23, oraz dla pa stw członkowskich Organizacji Narodów
Zjednoczonych, od warunkiem e w ka dym przypadku pa stwo to jest stron Powszechnej
konwencji o prawie autorskim lub członkiem Mi dzynarodowego Zwi zku Ochrony Dzieł
Literackich i Artystycznych.
3. Ratyfikacji, przyj cia i przyst pienia dokonuje si przez zło enie odpowiedniego
dokumentu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 25
1. Niniejsza konwencja wchodzi w ycie po upływie trzech miesi cy od daty zło enia
szóstego dokumentu ratyfikacji, przyj cia lub przyst pienia.
2. Nast pnie w odniesieniu do ka dego kolejnego pa stwa niniejsza konwencja wchodzi w
ycie po upływie trzech miesi cy od daty zło enia jego dokumentu ratyfikacji, przyj cia lub
przyst pienia.
Artykuł 26
1. Umawiaj ce si Pa stwo zobowi zuje si do podj cia kroków, zgodnie z jego konstytucj ,
niezb dnych do zapewnienia stosowania niniejszej konwencji.
2. W chwili składania dokumentu ratyfikacji, przyj cia lub przyst pienia ka de pa stwo musi
by w stanie, zgodnie z jego prawem krajowym, wypełni warunki niniejszej konwencji.
Artykuł 27
1. Ka de pa stwo mo e podczas ratyfikacji, przyj cia lub przyst pienia lub te w dowolnym
czasie pó niejszym o wiadczy w notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych, e niniejsza konwencja obejmuje wszystkie terytoria,
za których stosunki zagraniczne ponosi ono odpowiedzialno , pod warunkiem e
Powszechna konwencja o prawie autorskim lub Mi dzynarodowa konwencja o ochronie dzieł
literackich i artystycznych stosuje si do tego terytorium lub terytoriów. Notyfikacja, o której
mowa, wejdzie w ycie po upływie trzech miesi cy od daty jej otrzymania.
2. Notyfikacje, o których mowa w art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 16 ust. 1, art. 17 i art. 18,
mog by rozszerzone na terytoria wymienione w ust. 1 niniejszego artykułu.
Artykuł 28
1. Umawiaj ce si Pa stwo mo e wypowiedzie konwencj we własnym imieniu lub w
imieniu terytorium lub te terytoriów, o których mowa w art. 27.
2. Wypowiedzenie powinno by dokonane przez zło enie notyfikacji skierowanej do
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i wchodzi w ycie po upływie
dwunastu miesi cy od daty jego otrzymania.
3. Prawo wypowiedzenia nie przysługuje Umawiaj cemu si Pa stwu przed upływem pi ciu
lat od daty wej cia w ycie niniejszej konwencji w stosunku do tego Pa stwa.
4. Umawiaj ce si Pa stwo przestaje by stron niniejszej konwencji, je eli nie jest stron ani
Powszechnej konwencji o prawie autorskim, ani członkiem Mi dzynarodowego Zwi zku
Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych.

5. Niniejsza konwencja nie ma zastosowania do terytorium, o którym mowa w art. 27, od
chwili, w której Powszechna konwencja o prawie autorskim lub Mi dzynarodowa konwencja
o ochronie dzieł literackich i artystycznych nie ma zastosowania do tego terytorium.
Artykuł 29
1. Po upływie pi cioletniego okresu obowi zywania niniejszej konwencji Umawiaj ce si
Pa stwo mo e, przez zło enie notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji
Narodów Zjednoczonych, za da zwołania konferencji w celu poddawania rewizji tej
konwencji. Sekretarz Generalny zawiadamia o tym wniosku wszystkie Umawiaj ce si
Pa stwa. Je eli w ci gu sze ciu miesi cy od daty zło enia notyfikacji u Sekretarza
Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych nie mniej ni połowa liczby
Umawiaj cych si Pa stw powiadomi go o swoim poparciu dla tego wniosku, to Sekretarz
Generalny zawiadomi Dyrektora Generalnego Mi dzynarodowego Biura Pracy, Dyrektora
Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw O wiaty, Nauki i Kultury oraz
Dyrektora Biura Mi dzynarodowego Zwi zku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych,
którzy zwołaj konferencj rewizyjn we współpracy z Mi dzyrz dowym Komitetem, o
którym mowa w art. 32.
2. Przyj cie rewizji niniejszej konwencji wymaga poparcia dwóch trzecich głosów pa stw
uczestnicz cych w konferencji rewizyjnej, pod warunkiem e wi kszo ta obejmuje dwie
trzecie pa stw, które podczas konferencji rewizyjnej s stronami niniejszej konwencji.
3. W razie przyj cia konwencji poddaj cej rewizji niniejsz konwencj w cało ci lub w jej
cz ci, je li konwencja rewiduj ca nie stanowi inaczej:
a) niniejsza konwencja przestanie by otwart dla ratyfikacji, przyj cia lub przyst pienia od
daty wej cia w ycie konwencji rewizyjnej;
b) niniejsza konwencja pozostanie w mocy w odniesieniu do stosunków mi dzy
Umawiaj cymi si Pa stwami lub do stosunków z tymi pa stwami, które nie stały si
stronami konwencji rewizyjnej.
Artykuł 30
Wszelkie spory, jakie mog wynikn mi dzy dwoma lub wi ksz liczb Umawiaj cych si
Pa stw w sprawie interpretacji lub stosowania niniejszej konwencji, a które nie zostały
rozwi zane drog negocjacji, na wniosek jednej ze stron sporu o wydanie decyzji s
kierowane do Mi dzynarodowego Trybunału Sprawiedliwo ci, chyba e strony uzgodniły
inny tryb rozstrzygni cia sporu.
Artykuł 31
Bez uszczerbku dla postanowie art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 16 ust. 1 i art. 17, nie mo na
wnosi zastrze e do niniejszej konwencji.
Artykuł 32
1. Niniejszym powołuje si Mi dzyrz dowy Komitet, który ma nast puj ce zadania:
a) badanie problemów stosowania i funkcjonowania niniejszej konwencji oraz
b) zbieranie propozycji i przygotowywanie dokumentacji ewentualnej rewizji niniejszej
konwencji.
2. Komitet składa si z przedstawicieli Umawiaj cych si Pa stw wybranych z
uwzgl dnieniem wła ciwych proporcji geograficznych. Liczba członków wynosi sze przy

dwunastu lub mniejszej liczbie Umawiaj cych si Pa stw, dziesi - w razie trzynastu do
osiemnastu Umawiaj cych si Pa stwach i dwana cie - powy ej osiemnastu Umawiaj cych
si Pa stw.
3. Komitet zostanie utworzony dwana cie miesi cy po wej ciu w ycie niniejszej konwencji,
w drodze wyborów zorganizowanych mi dzy Umawiaj cymi si Pa stwami, dysponuj cymi
po jednym głosie, przez Dyrektora Generalnego Mi dzynarodowego Biura Pracy, Dyrektora
Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw O wiaty, Nauki i Kultury oraz
Dyrektora Biura Mi dzynarodowego Zwi zku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych,
zgodnie z zasadami przyj tymi uprzednio przez wi kszo wszystkich Umawiaj cych si
Pa stw.
4. Komitet wybiera swojego przewodnicz cego oraz urz dników. Komitet ustala swój
regulamin. Regulamin ten okre la w szczególno ci zasady działania Komitetu w przyszło ci
oraz sposób dobierania swoich członków, tak aby zapewni rotacj w ród ró nych
Umawiaj cych si Pa stw.
5. W skład Sekretariatu Komitetu wchodz urz dnicy Mi dzynarodowego Biura Pracy,
Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw O wiaty, Nauki i Kultury, Biura
Mi dzynarodowego Zwi zku Ochrony dzieł Literackich i Artystycznych wyznaczonych
odpowiednio przez dyrektorów generalnych i dyrektora tych instytucji.
6. Zebrania Komitetu, zwoływane według uznania wi kszo ci członków, powinny odbywa
si kolejno w siedzibach Mi dzynarodowego Biura Pracy, Organizacji Narodów
Zjednoczonych do Spraw O wiaty, Nauki i Kultury oraz Biura Mi dzynarodowego Zwi zku
Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych.
7. Wydatki członków Komitetu s ponoszone przez rz dy ich pa stw.
Artykuł 33
1. Niniejsza konwencja jest sporz dzona w j zykach angielskim, francuskim i hiszpa skim,
przy czym wszystkie trzy teksty s równie autentyczne.
2. Ponadto urz dowe teksty tej konwencji b d sporz dzone w j zykach niemieckim, włoskim
i portugalskim.
Artykuł 34
1. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiadamia Pa stwa
zaproszone na konferencj , o której mowa w art. 23, i wszystkie pa stwa członkowskie
Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak równie Dyrektora Generalnego
Mi dzynarodowego Biura Pracy, Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych do Spraw O wiaty, Nauki i Kultury oraz Dyrektora Biura Mi dzynarodowego
Zwi zku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych:
a) o zło eniu ka dego dokumentu ratyfikacji, przyj cia lub przyst pienia;
b) o dacie wej cia w ycie niniejszej konwencji;
c) o notyfikacjach, o wiadczeniach i innych komunikatach przewidzianych w tej konwencji;
d) o zaistnieniu sytuacji, o których mowa w art. 28 ust. 4 i 5.
2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiadamia Dyrektora
Generalnego Mi dzynarodowego Biura Pracy, Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych do Spraw O wiaty, Nauki i Kultury oraz Dyrektora Biura Mi dzynarodowego
Zwi zku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych o wnioskach skierowanych do niego
zgodnie z art. 29 oraz o wszelkich informacjach otrzymanych od Umawiaj cych si Pa stw
na temat rewizji niniejszej konwencji.

Na dowód powy szego ni ej podpisani, odpowiednio upełnomocnieni, podpisali niniejsz
konwencj .
Sporz dzono w Rzymie dnia dwudziestego szóstego pa dziernika 1961 r. w jednym
egzemplarzu w j zykach angielskim, francuskim i hiszpa skim. Uwierzytelnione odpisy
zostan dostarczone przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych
wszystkim pa stwom zaproszonym na konferencj , o której mowa w art. 23, i wszystkim
pa stwom członkowskim Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Dyrektorowi
Generalnemu Mi dzynarodowego Biura Pracy, Dyrektorowi Generalnemu Organizacji
Narodów Zjednoczonych do Spraw O wiaty, Nauki i Kultury oraz Dyrektorowi Biura
Mi dzynarodowego Zwi zku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych.
Po zapoznaniu si z powy sz konwencj , w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o wiadczam,
e
- została ona uznana za słuszn zarówno w cało ci, jak i ka de z postanowie w niej
zawartych;
- Rzeczpospolita Polska postanawia przyst pi do powy szej konwencji;
- konwencja jest przyj ta i potwierdzona oraz b dzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony piecz ci Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 31 grudnia 1996 r.

