
Zatqcznik Nr 13

Wykaz uchwaf dotyczqcych zbiorowego zarzEdzania prawami autorskimi

Organ Nr Data Tytul

Walne
Zebranie

3/20L3 L4-06-2013 sprawie:
- podzialu Srodk6w z opfat zainkasowanych przez

Stowarzyszenie w roku 20L2 na podstawie art. 20,
art. 201 oraz art. 30 ustawy o prawie autorskim, a

takie kwoty pozyskanej od bibliotek i organizacji

zagranicznych oraz podzialu kwoty zysku,

'podziafu 5rodk6w, jakie Stowarzyszenie (w
ruykonaniu wyroku sqdowego) przekazaio
itowarzyszenie ZAIKS tytulem wyptaty tej czqsci kwot
lainkasowanych w latach 2006-2010 na podstawie
rrt. 20 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy o prawie autorskim i

rrawach pokrewnych, kt6re sluiq tw6rcom utwor6w
raukowych i technicznych, oraz

- wdroienia repartycji indywidualnej kwot
przypadajqcych tw6rcom utwor6w naukowych
zainkasowanych w 201L-2012 roku na podstawie

art. 20 oraz art" 201 ustawy o prawie autorskim.

Walne
Zebranie

4/20t3 14-06-2013
,l/ sprawie: uchwalenia Kierunk6w dzialalnodci

itowarzyszenia na okres 20!3/20!4.

Walne
Zebranie

5/20L3 14-06-2013 il sprawie:
zmiany oraz przyjqcia tekstu jednolitego Zasad

lepartycji.

Walne
Zebranie

8/20!3 L3-12-20L3 il sprawie: zmiany oraz przyjqcia tekstu jednolitego
lasad Repartycji.

Walne
Zebranie

t0/2013 t3-12-2013 il/ sprawie: zmiany nazwy Funduszu czasopism

dziafari na rzecz ochrony praw autorskich, przyjqcia

legulaminu Funduszu Czasopism, utworzenia
:unduszu Promocji i Rozwoju Prawa Autorskiego,
rrzyjqcia Regulaminu Funduszu Promocji i Rozwoju
)rawa Autorskiego.

Walne
Zebranie

tLl20L3 L3-12-20L4 /U sprawie: zaliczkowej wypfaty organizacjom
'eprezentujqcym podmioty uprawnione Srodk6w
zainkasowanych przez Stowarzyszenie na podstawie
rrt. 20 ust. 1 pkt. 2i 3 oraz art. 20r ustawy o prawie
rutorskim i prawach pokrewnych, a takie od bibliotel
rraz organizacji zagranicznych.

Zarzqd 2/20!3 21-03-2013 ily' sprawie: przyjqcia projektu zmiany
Zasad Repartycji i przedloienia go do
rchwalenia Walnemu Zebraniu.
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Zarzqd 6120L3 21-03-2013 W sprawie: sfinansowania wynagrodzefi
autorskich ze Srodk6w Funduszu czasopism

i dzialafi na rzecz ochrony praw autorskich.

Zarzqd 7/2OL3 21-03-2013
W sprawie: zaliczkowej wyplaty/rozliczenia kwot
zainkasowanych w 2012 roku na podstawie art. 20

i art" 20r ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz um6w miqdzynarodowych, a

takie od bibliotek.

Zarzqd L7/20t3 14-06-2013 W sprawie: przyznania Srodk6w z Funduszu

Pomocowego.

Zarzqd L8/20L3 14-06-2013
W sprawie: przyznania Srodk6w z Funduszu

czasopism i dzialari na rzecz ochrony praw

autorskich.

Zarzqd L9/20L3 14-06-2013

W sprawie: przyjqcia oferty na prowadzenie badafi
statystycznych struktury kopiowania reprograficznego

ZarzEd 20/2013 L4-06-2013
W sprawie: przeliczenia i przyjqcia wysokoici kwot
naleinych poszczeg6lnym tw6rcom utwor6w
naukowych i technicznych,podlegajqcych
podziafowi w ramach repartycji indywidualnej
obejmujqcej lata podzialowe 2009 i 2010.

Zarzqd 22/2Ot3 01-08-2013

W sprawie: przyznania Srodk6w z Funduszu czasopism
i dzialari na rzecz ochrony praw autorskich.

Tarzqd 24/2Ot3 05-09-2013 ,ff sprawie: przyznania 6rodk6w z Funduszu czasopism
dziatafi na rzecz ochrony praw autorskich.

Zarzqd 26/20t3 05-09-2013 ily' sprawie: wyptaty wynagrodzefi autorskich
r funduszu korekt i rezerw.

Tarzqd 28/20L3 26-09-2013 il/ sprawie: wyplaty wynagrodzefi autorskich
u funduszu korekt i rezerw.

Tarzqd 29120!3 26-09-2013 il/ sprawie: przyznania Srodk6w z Funduszu czasopism
dzialai na rzecz ochrony praw autorskich.

Tarzqd 3L/20L3 26-09-2013 ily' sprawie: przyjqcia zasady korygujqcej w systemie
^epartycji indywidualnej tej czqSci kwot inkasowanych
1a podstawie art. 20 oraz 20r ustawy o prawie
tutorskim i prawach pokrewnych, kt6ra zgodnie z

,vyn ika mi bada fi statystycznych przypada tw6rcom
rtwor6w naukowych i technicznych.
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Zarzqd 32/2013 24-tO-20t3 M sprawie: przyjqcia nowego wzoru deklaracji
riywanej w ramach repartycji indywidualnej tej czq$ci
rwot inkasowanych na podstawie art. 20 oraz20l
rstawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
rt6ra zgodnie z wynikami badari statystycznych
rrzypada tw6rcom utwor6w naukowvch i

echnicznych.

Zarzqd 34/2Or3 24-t0-20t3 M sprawie: wyplaty wynagrodzed autorskich
: funduszu korekt i rezerw.

Zarzqd 3s/2013 24-rO-20L3 M sprawie: umieszczenia na stronie Stowarzyszenia
v sieci Internet wyszukiwarki tw6rc6w utwor6w
raukowych i technicznych na potrzeby repartycji
ndywidualnej.

Tarzqd 42120t3 28-tr-2013 M sprawie: przyznania Srodk6w z Funduszu czasopism
dzialad na rzecz ochrony praw autorskich.

Zarzqd 43/20L3 28-tt-2013 il sprawie: wyplaty wynagrodzefi autorskich
lfunduszu korekt i rezerw.

Tarzqd 4sl20L3 t3-L2-2013 il sprawie: przyznania Srodk6w z Funduszu Promocji
rozwoju prawa autorskiego.
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