
U m o w a 

zawarta w Kielcach, w dniu…………………………….,  

pomi�dzy Stowarzyszeniem Zbiorowego Zarz�dzania Prawami Autorskimi Twórców Dzie� 
Naukowych i Technicznych KOPIPOL, maj�cym siedzib� przy ul. Warszawskiej 30 lok 19 w 
Kielcach 25-312, wpisanej do KRS pod  numerem………………, reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………………………., 
zwanym dalej KOPIPOLem,  z jednej strony 

i 

……………………………………………………………………………................................ 
w zakresie jego dzia�alno�ci, jako o�rodka informacji lub dokumentacji, zwanym dalej 
„O�rodkiem”. 

§1 

KOPIPOL o�wiadcza, �e na podstawie zezwolenia Ministra Ku1tury z 16 sierpnia 1995 roku, 
zmienionego 20 listopada 2003 roku (MP 2009 rok, nr 21, poz. 270) dzia�a jako w�a�ciwa 
organizacja zbiorowego zarz�dzania prawami autorskimi, uprawniona do pobierania, od 
O�rodków, wynagrodze� przewidzianych w art. 30 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 oku (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 rok, nr 90, poz.631, z 
pó�n. zm, powo�ywanej jako „PrAut”), za odp�atne udost�pnianie pojedynczych egzemplarzy 
fragmentów opublikowanych utworów, nie wi�kszych ni� jeden arkusz wydawniczy, 
zwanych dalej „utworami”. 

§2 

1.O�rodek, z tytu�u wynagrodze�, o których mowa w §1, wp�aca	 b�dzie 10 % kwot 
pobranych od zamawiaj�cych utwory. Wynagrodzenia te, bez osobnego wezwania, O�rodek 
wp�aca	 b�dzie na rachunek bankowy KOPIPOLu w Banku …, nr …, w terminach 
dwutygodniowych, z do�u, za ka�dy ubieg�y kwarta� kalendarzowy. W przypadku 
przekroczenia tego terminu O�rodek winien zap�aci	, bez osobnego wezwania, ustawowe 
odsetki, za okres od dnia wymagalno�ci do dnia zap�aty. 

2. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 wyp�acane b�d�, poczynaj�c od dnia podpisania 
umowy. W odniesieniu do op�at za utwory nale�nych za okres przed podpisaniem umowy, to 
jest za okres od dnia………………… O�rodek wyp�aci KOPIPOLowi, tytu�em 
zrycza�towanego wynagrodzenia, kwot� ………(s�ownie:………) z�, w terminie miesi�ca od 
podpisania umowy. 

§3 

1. Dla umo�liwienia KOPIPOLowi podzia�u i wyp�aty zainkasowanego za utwory 
wynagrodzenia uprawnionym twórcom, wraz z wynagrodzeniami, o których mowa w §2 ust. 
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1, O�rodek przekazywa	 b�dzie KOPIPOLowi, drog� elektroniczn�, zestawienia wskazuj�ce 
utwory, za które przekazano wynagrodzenia, z podaniem: nazwy publikacji, w której si� 
ukaza�y, imienia i nazwiska ich autorów oraz tytu�ów utworów, które w danym okresie 
rozliczeniowym by�y kopiowane przez O�rodek w ramach dozwolonego u�ytku 
przewidzianego w art. 30 ust. 1 PrAut, ze wskazaniem ponadto wysoko�ci pobranego 
wynagrodzenia za sporz�dzenie przez O�rodek kopii ka�dego utworu. W wypadku pomini�	 
lub podania b��dnych danych, o których mowa w zdaniu poprzedzaj�cym, w wyniku czego 
uprawnieni twórcy nie otrzymali od KOPIPOLu nale�nego im wynagrodzenia, O�rodek 
niezw�ocznie wyp�aci dodatkowe wynagrodzenie za utwór, którego to dotyczy, wraz z 
ustawowymi odsetkami za okres od dnia, w którym KOPIPOL powinien otrzyma	 
prawid�owo sporz�dzon� dokumentacj�. 

2. Ust�p 1 stosuje si� odpowiednio do utworów obj�tych zrycza�towanym wynagrodzeniem, o 
którym mowa w §2 ust. 2. 

§4 

Obowi�zek przekazywania wynagrodze�, o którym mowa w §2, jak równie� danych, o 
których mowa w §3 nie obejmuje wynagrodze� wyp�aconych przez O�rodek bezpo�rednio 
twórcom kopiowanych utworów lub co do których ich twórcy wyst�pili do O�rodka z takim 
��daniem bezpo�rednio. Obowi�zek udokumentowania wyp�aty wynagrodzenia bezpo�rednio 
twórcy lub skierowania przeze� takiego ��dania do O�rodka, spoczywa na O�rodku. 

§5 

Strony zobowi�zuj� si� do zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w zwi�zku z 
wykonaniem umowy. Dotyczy to w szczególno�ci ochrony danych osobowych. 

§6 

Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony, z tym, �e ka�da ze stron mo�e niniejsz� 
umow� wypowiedzie	 listem poleconym, z zachowaniem miesi�cznego okresu 
wypowiedzenia. Wyga�ni�cie umowy nie uchyla obowi�zków wynikaj�cych z niniejszej 
umowy za okres jej obowi�zywania. 

§7 

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

§8 

W kwestiach nieunormowanych w umowie znajduj� zastosowanie PrAut oraz Kodeks 
cywilny. 

§9 

Umowa zawarta zosta�a w dwóch oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla ka�dej ze 
stron. 
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