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UMOWA 
 

Zawarta w dniu … roku w Kielcach pomi�dzy: 
1)  Stowarzyszeniem Zbiorowego Zarz�dzania Prawami Autorskimi Twórców Dzie� 
Naukowych i Technicznych KOPIPOL, z siedzib� w Kielcach, dzia�aj�cym przez Zarz�d, 
w osobach:  
- …., 
zwanym dalej Stowarzyszeniem 

a 
2)  …. z siedzib� w …. – zwan� dalej Bibliotek� - reprezentowan� przez …., która 
o�wiadcza, �e jest umocowana do reprezentacji Biblioteki, 
   
zwanych ��cznie Stronami 
 

Strony stanowi�, co nast�puje: 
 
 

§ 1 
1. Biblioteka o�wiadcza, �e �wiadczy odp�atnie us�ugi polegaj�ce na zwielokrotnianiu 
utworów za pomoc� urz�dze� reprograficznych (kserokopiarek, skanerów i innych 
podobnych urz�dze�) na zlecenie osób trzecich dzia�aj�cych w ramach dozwolonego u�ytku 
osobistego. 
2. Wierzyciel o�wiadcza, �e jest organizacj� zbiorowego zarz�dzania prawami autorskimi 
w rozumieniu art. 104 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z pó�n. zm.) – zwanej dalej ustaw� 
o prawie autorskim), zbiorowo zarz�dzaj�c� prawami autorskimi do utworów naukowych (w 
tym dydaktycznych) na podstawie decyzji Ministra Kultury z dnia 20 listopada 2003 roku 
(znak: DP.WPA.024/521/03/mp), opublikowanej w M.P. z 2004 roku Nr 18, poz. 322). 
Zbiorowy zarz�d prawami autorskimi do utworów naukowych wykonywany jest przez 
Stowarzyszenie m.in. w zakresie: zwielokrotniania jak�kolwiek technik�, w tym technik� 
reprograficzn� (pkt I.2 decyzji Ministra Kultury z dnia 20 listopada 2003 roku).  
Decyzja Ministra Kultury z dnia 20 listopada 2003 roku stanowi za��cznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 
3. Strony o�wiadczaj�, �e umowa nie obejmuje swym zakresem innych pól eksploatacji ni� 
okre�lone w ust. 1. 
 

§ 2 
Biblioteka o�wiadcza, �e znane s� jej wyniki bada� statystycznych struktury zwielokrotniania 
reprograficznego, wykonanych w latach 2006 – 2010 przez CEM Instytut Bada� Rynku 
i Opinii Publicznej z siedzib� w Krakowie, z których wynika, �e utwory naukowe stanowi� 
ponad 90 % ogó�u utworów zwielokrotnianych technik� reprograficzn�. 
 

§ 3 
1. Biblioteka zobowi�zuje si� do wnoszenia wynagrodzenia na rzecz twórców, których 
prawami autorskimi zbiorowo zarz�dza Stowarzyszenie, w wysoko�ci 1,5 % przychodów 
uzyskiwanych przez Bibliotek� z tytu�u �wiadczenia us�ug, o których mowa w § 1 ust. 1 
umowy. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wnoszone b�dzie kwartalnie (kwarta� 
kalendarzowy), z do�u, w terminie 14 dni od ko�ca danego rozliczanego kwarta�u na 
nast�puj�cy numer rachunku bankowego: … . 
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§ 4 

Stowarzyszenie zobowi�zuje si� zwolni	 Bibliotek� z obowi�zku zap�aty uprawnionym 
twórcom utworów naukowych i ich nast�pcom prawnym wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 niniejszej umowy, z dniem i do wysoko�ci dokonanej wp�aty. 
 

§ 5 
Umowa zostaje zawarta na czas nieokre�lony. 

 
§ 6 

Zmiana, uzupe�nienie, wypowiedzenie i rozwi�zanie niniejszej umowy wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 
 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejsz� umow� zastosowanie maj� przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy o prawie autorskim. 
 

§ 8 
W sprawach spornych powsta�ych w zwi�zku z wykonywaniem niniejszej umowy w�a�ciwy 
miejscowo jest S�d, w okr�gu którego Stowarzyszenie ma siedzib�. 
 

§ 9 
Niniejsz� umow� sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla ka�dej Strony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie       Biblioteka 
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