
Za�. nr 6 

 

Wzory umów stosowanych przez Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym, których przedmiotem jest 

powierzenie praw do zbiorowego zarz�dzania: 

 

� Deklaracja przeniesienia praw do reprodukowania utworów naukowych i technicznych przez cz�onka 

zwyczajnego Stowarzyszenia (obowi�zuj�ca do dnia 12 grudnia 2011 r.), 

� Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarz�dzania (obowi�zuj�ca od dnia 12 grudnia 2011 r.), 

� Ankieta personalna/deklaracja cz�onka zwyczajnego Stowarzyszenia, 

� Umowa o powierzenie przez Wydawc� autorskich praw maj�tkowych do zbiorowego zarz�dzania. 

 

Kopia 

WzoWz

powierzenowierz

aracja pracja ppochodz

enie

go Stowarzysgo Stowar

rzenie praw dnie praw

na/deklaracja cdeklaracja 

z WydawcWydawcąwcwc��ca 
ąą

ze strony internetowej 

www.kopipol.pl

ze



..................................................................... 
(imi� i nazwisko) 
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D e k l a r a c j a 

 przeniesienia praw do reprodukowania utworów naukowych i technicznych  

przez cz�onka zwyczajnego 

Stowarzyszenia Zbiorowego Zarz�dzania Prawami Autorskimi 

Twórców Dzie� Naukowych i Technicznych 

 

. 

O�wiadczam, �e przenosz� na Stowarzyszenie, na zasadzie powierniczej, prawo do 

reprodukowania moich utworów naukowych i technicznych - wyra�onych s�owem lub 

s�owem i symbolami, wraz ze stanowi�cymi ich cz��� tabelami, szkicami, rysunkami, 

ilustracjami, fotografiami, wykresami i innymi, je�eli s� sk�adowymi wywodu - za pomoc� 

urz�dze� reprograficznych (kserograficznych oraz im podobnych), drog� wprowadzenia do 

pami�ci powszechnie dost�pnego komputera i korzystania z nich za jego po�rednictwem lub 

reprodukowania za pomoc� innych urz�dze�. 

 W zakresie, w którym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przyznaje mi 

jedynie prawo do wynagrodzenia przeniesienie niniejsze obejmuje prawo do tego 

wynagrodzenia. 

 

Kopia 

(adr(adr

................................

miejsce pracy, sce pracy

pochodz
.................................

wykonywany,ykonywa
 oraz zawodowaz zawo

ąca 
ąą

ze 
a r a ca r a 

a utwoutwstrony 

ów

czajnego zajnego

nia Prawama Prawa

chnicznych nicznych

internetowej 

owierniczej, perniczej

nych sch s��owemow

mi, rysunkamirysunka

a pomocpomoc��

nia do do

ub

www.kopipol.pl

D 

reprodukowaroduko

ez czcz��onka zonka

ego Zarzgo Zarz��dzd

ukowych i Tekowych i 

a zaszas



 Przyjmuj� do wiadomo�ci, �e Stowarzyszenie b�dzie pobiera�, dzieli� i wyp�aca� 

wynagrodzenia autorskie inkasowane na podstawie niniejszego przeniesienia, na zasadach 

obowi�zuj�cych w Stowarzyszeniu. Zasady te s� mi znane i b�d� podawane do mojej 

wiadomo�ci za po�rednictwem INTERNET-u. Stosuje si� to odpowiednio do ich zmiany. 

 

 Przeniesienie niniejsze obejmuje tak�e utwory stworzone przeze mnie przed dniem 

jego dokonania. 

 

 Skutki prawne niniejszego przeniesienia wygasaj� wraz z ustaniem mojego 

cz�onkostwa w Stowarzyszeniu, jednak nie wcze�niej ni� z up�ywem roku nast�puj�cego po 

tym, w którym nast�pi�o wyga�ni�cie mojego cz�onkostwa w Stowarzyszeniu. 

 

 Mimo wyga�ni�cia skutków tego przeniesienia Stowarzyszenie b�dzie, na zasadzie 

wy��czno�ci, uprawnione do inkasowania i rozliczania, na obowi�zuj�cych w Stowarzyszeniu 

zasadach, wynagrodze� nale�nych za okres obowi�zywania tego przeniesienia. 

 

 Do niniejszej deklaracji za��czam wykaz moich utworów, które s� i mog� by� 

w przysz�o�ci przedmiotem reprodukcji obj�tej niniejszym przeniesieniem, ze wskazaniem 

ich tytu�ów oraz miejsca publikacji. 

 

 Zobowi�zuj� si� tak�e do podawania do wiadomo�ci Stowarzyszenia tytu�ów i miejsc 

publikacji utworów, których dotyczy niniejsza deklaracja i które zostan� stworzone w czasie 

mojego cz�onkostwa w Stowarzyszeniu. 

 

 

 

 

 

 

......................, dnia .............................. 

                                                                                                     .................................. 
                                                                                                                         (podpis) 

 

 

Kopia 

ww

 PrzPrz

go dokonaniago dokonan

pochodz

tki prawne tki praw

w StowarzyszeStowarzysz

�pii� ��o wygao wyga�n

skutków tutków 

kas
ąw te

asowaniaowanca 
nia inia i

okres obookres ob

ąą
niani

ze ykaz mykaz mstrony
niejszym pejszym 

Stowarzyszewarzysz

zos internetowej 

anan�� stwo stw��

www.kopipol.pl

one do inne do

� nalenale��nych zny

cji zaza��czam czam�

dukcji objcji obj�tej

wiadomoadomo��ci 

aracja i któreacja i które



 

str. 1 
 

 

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarz�dzania 

zawarta w Kielcach, dnia…………………. 

Stronami umowy s�: 

Powierzaj�cy prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarz�dzania 

…………………………….……………………………….  zamieszka�y (maj�cy siedzib�) w  
  (imi� i nazwisko / nazwa) 

………………………………………………………………………………………………… 
(miejscowo��, kod pocztowy, ulica) 

PESEL……………………………....…………………………………………………………, 

dzia�aj�cy jako uprawniony z tytu�u autorskich praw maj�tkowych, zwany dalej „Twórc�”, z 

jednej strony 

i 

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarz�dzania Prawami Autorskimi Twórców Dziel 
Naukowych i Technicznych KOPIPOL (zwane dalej „KOPIPOLem”), maj�ce siedzib� w 
Kielcach (25-312), przy ul. Warszawskiej 30 lok. 19, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
S�dowym pod numerem 0000011280, dzia�aj�ce na podstawie zezwolenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 1995 roku, zmienionego decyzj� z 20 listopada 
2003 roku (Poz.11 za��cznika do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 26 marca 2009 roku, Monitor Polski nr 21, poz. 270), w zakresie 
wskazanym w tym zezwoleniu (powo�ywanym dalej jako „zezwolenie na zbiorowe 
zarz�dzanie”), w imieniu którego dzia�aj� Przewodnicz�cy Zarz�du oraz Skarbnik, z drugiej 
strony. 

Strony postanawiaj�, co nast�puje: 

§ 1 

Twórca powierza KOPIPOLowi, na zasadach przeniesienia powierniczego, s�u��ce mu 
autorskie prawa maj�tkowe do dziel w zakresie zbiorowego zarz�dzania, na zasadach 
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str. 2 
 

okre�lonych w niniejszej umowie, zwanej dalej „umow�”, nale��cych do kategorii obj�tych 
udzielonym KOPIPOLolwi zezwoleniem na zbiorowe zarz�dzanie. Powierzenie obejmuje 
dzie�a naukowe i techniczne, zarówno oryginalne, jak i opracowa� takich dzie�, w tym w 
szczególno�ci dzie�a wk�adowe w utworach audiowizualnych (zw�aszcza scenariusze, dialogi, 
teksty czytane lub w inny sposób wykorzystywane w utworach audiowizualnych), a tak�e 
rozpowszechnianie fragmentów dzie�, na wykorzystanie których prawo obowi�zuj�ce w chwili 
ich wykorzystania nie wymaga zezwolenia zachowuj�c prawo twórcy do wynagrodzenia 
(zwane dalej „dzie�ami”).  

2. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 umowy, obejmuje dzie�a istniej�ce i 
korzystaj�ce z ochrony na podstawie prawa autorskiego w dniu dokonywania powierzenia, 
jak i powsta�e w okresie trwania umowy, do których autorskie prawa maj�tkowe s�u�� 
Powierzaj�cemu. 

4. Z zastrze�eniem par.3, umowa zostaje zawarta: 
1/ na czas nieoznaczony,  
2/ na zasadzie wy��czno�ci w wykonywaniu praw ni� obj�tych,  
3/ obejmuje wszystkie pola eksploatacji obj�te zbiorowym zarz�dzaniem 

wykonywanym przez KOPIPOL,  
4/ umocowuje KOPIPOL do dzia�ania we w�asnym imieniu i na rzecz Powierzaj�cego, 
5/ obejmuje terytorium Rzeczypospolitej oraz terytoria innych pa�stw. 

§ 2 

1. Powierzenie, o którym mowa w § 1 umowy, obejmuje w szczególno�ci: 
1/ utrwalanie dokonywane w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu,  
2/ zwielokrotnianie jak�kolwiek technik� egzemplarzy dzie�, w tym technik� 

drukarsk�, reprograficzn�, zapisu magnetycznego lub cyfrowego, 
3/ wprowadzenie do obrotu, 
4/ u�yczenie, 
5/ najem, 
6/ wy�wietlanie, 
7/ publiczne odtwarzanie, 
8/ nadawanie, 
9/ reemitowanie,  
10/ publiczne udost�pnianie utworu w taki sposób, aby ka�dy móg� mie� do niego 

dost�p w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
11/ pobieranie od o�rodków informacji lub dokumentacji wynagrodzenia za odp�atne 

udost�pnianie egzemplarzy fragmentów dziel naukowych i technicznych. 
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2. Powierzenie, o którym mowa w §1 obejmuje udzielanie licencji i dochodzenie 
ochrony, a w szczególno�ci:  

a/ ustalanie wysoko�ci i dochodzenie wynagrodzenia, w tym kontrol� jego 
prawid�owego naliczania,  

b/ dochodzenie oraz zabezpieczanie roszcze� zwi�zanych z wykonywaniem umów, 
jak równie� z naruszaniem praw do utworów obj�tych Powierzeniem lub zwi�zanych z 
naruszeniem umów o korzystanie z tych utworów,  

c/ ustalanie w zakresie okre�lonym w umowie, zasad naliczania i wysoko�ci oraz 
dochodzenie roszcze�, tak�e z tytu�u korzystania z dzie� niewymagaj�cego zgody twórcy w 
zakresie, w którym twórcy s�u�y jedynie prawo do wynagrodzenia oraz dochodzenie roszcze� 
informacyjnych oraz zwi�zanych z tym korzystaniem, jak równie� wniosków 
zabezpieczaj�cych te roszczenia. 

4. Powierzenie nie obejmuje zezwalania na wykonywanie autorskich praw zale�nych 
oraz nie narusza autorskich praw osobistych. 

§ 3 

1. Twórca mo�e o�wiadczy�, w formie pisemnej pod rygorem niewa�no�ci – wys�anym 
listem poleconym lub za potwierdzeniem otrzymania przez KOPIPOL – �e z zakresu 
powierzonych praw na podstawie niniejszej umowy wy��cza: 

1/ poszczególne pola eksploatacji; 
2/. terytoria poszczególnych pa�stw; 
 

2. O�wiadczenie o wy��czeniach, o których mowa w ust. 1, mo�e by� tak�e z�o�one po 
zawarciu umowy, z odpowiednim zachowaniem terminu jej wypowiedzenia. 

§ 4 

KOPIPOL obowi�zany jest wykonywa� zbiorowy zarz�d powierzonymi sobie 
prawami: 

1/ z zachowaniem nale�ytej staranno�ci,  
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2/ na zasadzie równego traktowania,  

3/ zgodnie z ustaw� o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

4/ z zachowaniem statutu Stowarzyszenia i obowi�zuj�cych w KOPIPOLu zasad 
repartycji, 

5/ z poszanowaniem autorskich praw osobistych do dzie� obj�tych Powierzeniem, 

6/ z zachowaniem tajemnicy danych osobowych, z zastrze�eniem wyj�tków zawartych 
w niniejszej umowie. 

§ 5 

Umowa nie ogranicza prawa twórcy do zawierania umów o rozpowszechnienie jego 
dzie� w jakiejkolwiek formie i przy zastosowaniu jakiejkolwiek techniki, w tym zawierania 
umów wydawniczych oraz umów o rozpowszechnianie dzie�, w szczególno�ci w formie 
ksi��kowej lub w czasopismach, zarówno drukiem, jak i w postaci cyfrowej.  

§ 6 

1. Powierzenie na podstawie umowy mo�e by� wypowiedziane przez ka�d� ze Stron, 
z zachowaniem trzymiesi�cznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pó�rocza 
kalendarzowego, w którym dokonano wypowiedzenia.  

2. Powierzenie nie traci mocy z chwil� �mierci Powierzaj�cego lub przeniesienia 
autorskich praw maj�tkowych, jednak nast�pcy prawni Powierzaj�cego mog� wypowiedzie� 
umow� na zasadach w niej okre�lonych. 

§ 7 

Mimo wypowiedzenia umowy KOPIPOL b�dzie uprawniony do dochodzenia 
wszelkich roszcze� wynikaj�cych z umowy, a dotycz�cych okresu jej obowi�zywania oraz 
b�dzie obowi�zany do rozliczania zainkasowanych wynagrodze� z tytu�u wykorzystania 
dzie� obj�tych Powierzeniem nale�nych za czas obowi�zywania umowy jak równie� 
dochodzenia wierzytelno�ci nale�nych od Twórcy.  
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§ 8 

Twórca wyra�a zgod� na przetwarzanie swoich danych osobowych z zakresie 
niezb�dnym do wykonywania zbiorowego zarz�dzania powierzonymi prawami, w tym do 
dokumentowania zakresu reprezentowanych przez KOPIPOL praw, licencjonowania 
rozpowszechniania utworów w zakresie zbiorowego zarz�dzania, rozliczania nale�nych z 
tego tytu�u wynagrodze�, na potrzeby zawierania i wykonywania umów z zagranicznymi 
organizacjami zbiorowego zarz�dzania, dochodzenia i rozliczania op�at, o których mowa w 
§ 2 ust. 2 umowy oraz do dochodzenia ochrony. 

§ 9 

Do rozpoznawania sporów wynikaj�cych z umowy w�a�ciwe s� s�dy powszechne 
maj�ce siedzib� w Warszawie. 

§10 

Zmiany umowy wymagaj� zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewa�no�ci. 

§ 11 

Umowa sporz�dzona zosta�a w dwóch oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla 
ka�dej ze Stron. 

 

Za KOPIPOL:                                                                                        Twórca: 

Przewodnicz�cy Zarz�du 

 

Skarbnik  

Kopia 

dokdo
rozpowroz
tego tytutego tytu
organizacjamorganizacj

2 ust. 2 umst. 2 umpochodz

w

wania sporównia sp
rszawie. zawie. 

ąca
an

ąą
zea forma form

1 strony 
nych egzemph egzem

internetowej 

      Twórca:  Twórc

www.kopipol.pl

ymagajagaj�� zachoza��

wóch oryginalh oryg



 

ANKIETA PERSONALNA/ DEKLARACJA 

 cz�onka zwyczajnego Stowarzyszenia Zbiorowego Zarz�dzania Prawami Autorskimi 

Twórców Dzie� Naukowych i Technicznych w Kielcach. 

 

 

 

A. DANE PERSONALNE 

 Nazwisko                                     ...................................................................................... 

 Imiona                                         ....................................................................................... 

 Data i miejsce urodzenia             ....................................................................................... 

 Dowód osobisty                          ........................................................................................ 

PESEL                                          ........................................................................................ 

 

B. ADRES ZAMIESZKANIA     ...................................................................................... 

                                                      ...................................................................................... 

Nazwa i adres w�a�ciwego US     ...................................................................................... 

                                                     ....................................................................................... 

Numer rachunku bankowego       ...................................................................................... 

Telefon                                         ...................................................................................... 

E-mail                                           ...................................................................................... 

 

 

C. MIEJSCE PRACY                  ....................................................................................... 

                                                     ....................................................................................... 

Dyscyplina naukowa                    ....................................................................................... 

Tytu� naukowy                             ....................................................................................... 

Stanowisko s�u�bowe                  ........................................................................................ 

Adres                                            ....................................................................................... 

Telefon / fax                                ........................................................................................ 

E-mail                                          ........................................................................................ 
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.................................



 

C. DOTYCHCZASOWE PUBLIKACJE  / ewentualnie najwa�niejsze publikacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................., dn. ......................                                                 Podpis : ................................. 
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1 

Umowa o powierzenie przez Wydawc� 
 autorskich praw maj�tkowych do 

zbiorowego zarz�dzania 
 

Zawarta w dniu ............................................ 2001 roku, pomi�dzy: 
1. Stowarzyszeniem Zbiorowego Zarz�dzania Prawami Autorskimi Twórców Dzie� 
Naukowych i Technicznych KOPIPOL, maj�cym swoj� siedzib� w Kielcach, przy ul. 
Warszawskiej 30 lok. 19,  
reprezentowanym przez : 
…,  
zwanym dalej "KOPIPOLem"  

a 
2. ................................................................................................................................................
................................................. maj�cym siedzib� w ............................................................ 
..................................................................................................................... 
reprezentowanym przez : 
................................................................................................................................................... , 
................................................................................................................................................... , 
zwanym dalej "Wydawc�". 
 
Strony stanowi�, co nast�puje: 
 

§ 1 
 
Wydawca o�wiadcza, �e moc� niniejszej umowy przenosi na KOPIPOL, na zasadach 
powierniczych, wy��czne autorskie prawa maj�tkowe w zakresie zbiorowego zarz�dzania do 
zwielokrotnienia w pojedynczych kopiach za pomoc� urz�dze� reprograficznych wydanych 
przez Wydawc� egzemplarzy utworów, bez wzgl�du na to czy odbywa si� ono w ramach 
u�ytku prywatnego (w�asnego u�ytku osobistego) albo w�asnego lub jest dokonywane 
odp�atnie lub nieodp�atnie na potrzeby osoby, dla której jest przeznaczone. 
 

§ 2 
 
Przeniesienie to obejmuje nast�puj�ce pola: 
zwielokrotnienie w ca�o�ci lub w cz��ci jak�kolwiek technik� opublikowanych egzemplarzy 
wprowadzonych do obrotu przez wydawc�, 
wprowadzanie do pami�ci komputera,  
wy�wietlanie, 
odtwarzanie,  
przesy�anie,  
skanowanie,  
sprzeda�, najem, dzier�awa, 
lub jakakolwiek inna posta� prawna udost�pniania w ca�o�ci lub w cz��ci egzemplarzy 
utworów do korzystania z utworów w inny sposób ni� drog� bezpo�redniego zapoznawania 
si� za po�rednictwem legalnie wprowadzonych 
 do obrotu egzemplarzy utworu. 
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Przez utwór w rozumieniu umowy rozumie� nale�y ka�dy utwór s�owny i zwi�zane z nim 
utwory plastyczne lub fotograficzne, opublikowany przez Wydawc� na no�niku 
umo�liwiaj�cym zapoznanie si� z nim, bez wzgl�du na technik�, w której no�nik zosta� 
wykonany, w szczególno�ci w postaci druku lub zapisu elektronicznego. 
Umowa obejmuje utwory rozpowszechnione przez wydawc� w jakikolwiek sposób 
umo�liwiaj�cy ich zarejestrowanie lub pozwalaj�ce na wy�wietlenie, przekazanie 
przechowanie lub zwielokrotnienie przy pomocy jakiejkolwiek techniki. 
 

§ 4 
 
Przez urz�dzenie reprograficzne rozumie si� ka�de urz�dzenie umo�liwiaj�ce pozyskiwanie 
lub przekazywanie na no�nik postrzegalny wzrokiem lub elektroniczny, jak równie� 
urz�dzenie umo�liwiaj�ce wy�wietlenie, przechowywanie, odtwarzanie lub zwielokrotnianie 
utworów przes�anych drog� elektroniczn� do tego urz�dzenia lub przeze� odczytane  
z no�nika elektronicznego w tym opublikowanego egzemplarza utworu. 
 

§ 5 
 
Umowa obejmuje zarówno utwory dotychczas wydane przez wydawc�, jak równie� utwory 
które zostan� wydane przez wydawc� w trakcie obowi�zywania umowy. 
 

§ 6 
 
KOPIPOL zobowi�zuje si� do przekazywania zainkasowanych kwot przypadaj�cych 
wydawcy, po potr�ceniu nale�nej prowizji, w terminie trzech miesi�cy po up�ywie kwarta�u, 
w którym zosta�o zainkasowane na rachunek wydawcy, wraz z dokumentacj� dotycz�c� 
dokonanego rozliczenia, w szczególno�ci ze wskazaniem wysoko�ci potr�conej prowizji. 
Nale�no�� wydawcy okre�lana b�dzie na podstawie bada� statystycznych struktury 
kopiowania za pomoc� urz�dze� reprograficznych. Zasady prowadzenia tych bada� i ich 
bie��ce wyniki KOPIPOL zobowi�zuje si� udost�pnia� Wydawcy na ka�de ��danie. 
 

§ 7 
 
Wydawca bierze na siebie odpowiedzialno�� za wyp�at� z przekazanych sobie przez 
KOPIPOL kwot odpowiedniej cz��ci wynagrodze� twórcom i ich nast�pcom prawnym, 
których utwory s� przedmiotem kopiowania reprograficznego. Cz��� przypadaj�ca twórcom i 
ich nast�pcom prawnym nie powinna by� ��cznie mniejsza ni� po�owa wynagrodze� 
otrzymanych od KOPIPOLu przez wydawc�. 
 

§ 8 
 
Wysoko�� prowizji nale�nej KOPIPOLowi ustalana b�dzie na ka�dy rok przez KOPIPOL, z 
uwzgl�dnieniem kosztów dochodzenia przez KOPIPOL praw, o których mowa w umowie, 
jednak nie mo�e przekracza� 20% zainkasowanych przez KOPIPOL kwot. Strony mog� w 
uzasadnionych wypadkach postanowi� o podwy�szeniu tego limitu. 
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Umowa zawarta zosta�a na czas nieoznaczony i mo�e by� rozwi�zania przez ka�d� ze stron z 
zachowaniem pó�rocznego okresu wypowiedzenia, na koniec kalendarzowy tego pó�rocza. 
Wypowiedzenie powinno by� dokonane listem poleconym. 
KOPIPOL b�dzie upowa�niony do dochodzenia praw w zakresie umowy mimo wyga�ni�cia 
umowy, w odniesieniu do okresu jej obowi�zywania. 
 

§ 10 
 
Zmiany umowy wymagaj� zachowania, pod rygorem niewa�no�ci, formy pisemnej. 
 

§ 11 
 
Umowa sporz�dzona zosta�a w dwóch oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla ka�dej ze 
stron. 
 
 
 
                KOPIPOL                                                                              WYDAWCA 
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