
Zalqcznik Nr 7

Uchwala nr 8/2013

Nadzwyczaj nego Walne go Zebr anra Czlonk6w
Stowarzysz enta Zbior owe go Zarz4dzanra Prawami Autorskimi Tw6rc6w

Dziel Naukowych i Technic zny ch KOPIPOL w Kielcach
zdnia 13 srudnia2013 roku

w sprawie: zmiany Zasad RePartYcji

Na podstawie $ 18 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia uchwala sig, co nastqpuje:

$1

l. Zmtenia sig $ I ust. 10 pkt I Zasad Repartycji. ktory uzyskuje nastgpuj4ce brzmienie:

,, Z czgsci oplat przypadaj4cych dla tw6rc6w utwor6w naleZ4cych do rodzaj6w,

w odniesieniu do ktrirych KOPIPOL jest organuacj4 wlaSciw4, odliczona zostaje kwota

odpowiadaj4ca uzasadnionym kosztom wykonywania pYzez KOPIPOL zbiorowego

zaiz4du na rzecz tych twrircriw. Nastgpnie, od uryskanej w ten spos6b kwoty, odlicza sig:

a) 2,5 "h jej wysoko Sci z przeznaczeniem na Fundusz Czasopism,

b) 3,5 % iej wysokoSci z przezn^czeniem na Fundusz Promocji i Rozwoju Prawa

Autorskiego,
c) 3,5 "hjej wysokoScizprzeznaczeniem na Fundusz Korekt i Rezerw,

d) 0,5 'h iei wysokoSci zprzeznaczeniem na Fundusz Pomocowy.

Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym Srodki fundusry wskazanych w lit. a -
d podlegaj4 doliczeniu do kwot przeznaczonych do podzialu migdry twrirc6w utwor6w

nalei4cych do rodzaj6wo w odniesieniu do ktdrych KOPIPOL jest organuaci4wlaSciw4.
Regulaminy korzystania z Funduszu Czasopism, Funduszu Promocji i Rozrwoju Prawa

Autorskieg o oraz Funduszu Pomocowego stanowi 4 zal1czniki do Zasad Repartycji.".

2. Zmieniasiq $ l ust. 10 pkt2ZasadRepartycji,kt6ryuzyskujenastgpuj4cebrzmienie:

,,Na podstawie wynik6w badafi dotycz4cych struktury kopiowania reprograficznego
dzieli sig kwotg przypadaj qc4 n publikacje danego wydawcy. Podzial ten nastgpuje

w czg5ciach r6wnych na wszystkie publikacje wydane przez tego wydawcg w roku

kalendarzowym objgtym podzialem. Nastgpnie, w przypadku publikacji maj4cych

dw6ch lub wigcej tw6rc6w, Srodki przypadaj4ce na takie publikacje dzielone s4

w czgsciach r6wnych migdry ich tw6rc6w."'

3. Zmieniasig $ 1 ust. 12 ZasadRepartycji. kt6ry uzyskuje nastgpuj4ce brzmienie:

,,Zasady Repartycji stosuje sig do oplat zainkasowanych przez KOPIPOL od dnia 1

stycznia 2007 roku.".

4. Skresla siq $ 1 ust. 13 Zasad Repartycji

Kopia pochodzi ze strony intwernetowej 

www.kopipol.pl



s2

Tekst jednolity Zasad Repartycji stanowi zal4cznlknumer I do niniejszej uchwaly.

$3

Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem jej podjgcia.

Przewodnicz4cy Walnego Zebrania Sekretarrl Walnego Zebrania
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