
WDROŻENIE REPARTYCJI 
INDYWIDUALNEJ ZA 2013 ROK 

Uchwała nr 3/2014 
Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania 
Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w Kielcach 

z dnia 12 czerwca 2014 roku 

 WYCIĄG 

(…) 

Na podstawie § 18 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z Zasadami Repartycji, 
uchwala się, co następuje: 

(…) 

 § 7 

1. Dokonuje się repartycji indywidualnej tej części kwot zainkasowanych w roku 2013 
na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, która zgodnie z wynikami badań statystycznych przeprowadzonych w 
2013 roku przypada twórcom utworów naukowych i technicznych, na zasadach 
określonych w Zasadach Repartycji. Poleca się Zarządowi rozpocząć dokonywanie 
wypłat uprawnionym twórcom po ustaleniu ich list na podstawie zbiorów 
bibliograficznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. 

2. Poleca się Zarządowi zamieścić w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Gazeta 
Wyborcza” oraz w miesięczniku środowiska akademickiego „Forum Akademickie” w 
dziale ogłoszeń, dwuszpaltowej informacji o następującej treści: 
„Stowarzyszenie Autorów Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w 
Kielcach uprzejmie zawiadamia Szanownych Twórców utworów naukowych i 
technicznych o dokonaniu podziału i przystąpieniu do wypłat należnych Twórcom tej 
kategorii utworów, zainkasowanych przez KOPIPOL w 2013 roku opłat 
reprograficznych od importerów oraz producentów urządzeń reprograficznych i 
czystych nośników, przeznaczonych do kopiowania tych utworów w ramach własnego 
użytku osobistego. Inkaso i podział tych opłat jest dokonywane na podstawie art. 20 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wraz z opłatami reprograficznymi 
dokonywany jest podział wynagrodzeń twórców utworów naukowych i technicznych 
inkasowanych z tytułu zwielokrotniania w ramach dozwolonego użytku ich utworów 
przez przedsiębiorstwa sporządzające odpłatnie kopie tych utworów na zlecenie osób 
trzecich. Podstawę tego inkasa i repartycji stanowi art. 20¹ ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 
Zasady repartycji indywidualnej oraz wypłat należnych uprawnionym twórcom opłat i 
wynagrodzeń zamieszczone są na stronie internetowej KOPIPOLu: www.kopipol.pl. 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i zgłaszanie się, 
zgodnie z tymi zasadami, po należną część opłat i wynagrodzeń. W wypadku potrzeby 
udzielenia dalszych informacji ustanowione zostały dyżury naszych pracowników, w 



czasie i w miejscu wskazanym na naszej stronie. 
Zarząd KOPIPOLu”. 

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, Zarząd zamieści niezwłocznie po ustaleniu list 
uprawnionych twórców. 

(…) 

§ 12 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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