
Zatqcznik Nr 8

Regulamin

Podzialu Wynagrodzef Inkasowanych przez Stolvarzyszenie Zbiorowego Zarz4dzania
Prawami Autorskimi Tw6rc6w Dziel Naukorvvch i Technicznych KOPIPOL

na podstawie art. 30 ust. 2 PrAut

W wykonaniu zezwolenia Ministra Kultury na zbiorowe zaruqdzanie prawami autorskimi
ptzez KOPIPOL ustala siE nastqpuj4ce zasady podzialu wynagrodzefl inkasowanych na
podstawie ar1. 30 ust. 2 PrAut:

Na podstawie uzyskiwanych od uzytkor,r'nik6w lub z innych Zrodel, informacji o
Autorach irozmiarze kopiowania ich dziel, o kt6rych mowa w art. 30 ust. 2 PrAut, po
zakohczeniu kazdego polrocza kalendarzowego, sporzqdzony zostaje plan podzialu
zai nkasowany ch pr zez K OPIP OL vr'ynagro clzefi .

2. w planie, o kt6r1,rn mowa w usl. l, u,skazwvany jest Autor uprawniony do
parlyclpowania w wl.nagrodzeniach oraz r.vysokosc naleznej mu kwoty.

3. Podzialou'i pomiEdzy uprawnionych Ar-rtorow podlega suma wynagrodzen autorskich
zainl<asowauych na podstawie art. 30 ust. 2 PrAut, po odliczeniu od niej koszt6w
inkasa oraz nastqpnie l0 % na F'undusz Socjalny KOPIPOLu. Ponadto podlega
zablokowaniu l0% z ty4ulu rezerw 1ub koreht, przeznaczona na pokrycie roszczen
zgloszonych przez uprawnionych z t.vtulu btqd6w lub pominiEi. CzESi zablokowana
na pokrycie blqd6w i pominiqc, uiewykorzystana w danyrn roku, podlega wt6rnemu
proporcjonalnemu podzialowi pomiEdzy uprawnionych w roku, w kt5rym zostala
naliczona.

4. KOPIPOL przechowuje dokumenty podzialo\ /e, na podstawie kt6rych wyliczone
zostaly wynagrodzenia Autor6w. Na Z4danie zainteresowanych podlegaj4 one
udostqpnienir,r im do wgl4du.

6.

O sporz4dzeniu projektu planu podzialu clokonywane jest niezwlocznie ogloszenie w
prasie oraz infonnacja o nim, jak r6rvnieZ o moZliwoSci zapoznawania siq z
dokumentacjau zamteszczana jest r-ra stronach www KOPIPOLu, z informacj4 o
moZliwoScr zgtaszania zastrze\eri vv' terminie 3 miesiqcy od podania informacji do
wiadomoSci.

Po uplywie miesi4ca od korica terminu, o kt6rym mowa w ust. 5, w ci4gu miesi4ca
rozpattzone zostaj4 zgloszone zaslrzelenta i 'zglaszaj4.cy je zostaj4 powiadomieni o
stanowisku KOPIPOLu. Nastqpnie, r.v ci4gu r.niesi4ca sporz4dzony zostaje ostateczny

5.
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7.

plan podzialu i KOPIPOL obowi4zany jest mezwtoczstie przyst4pii do dokonywania
na jego podstawie wyplat.

W celu dokonywania wyplat KOPIPOL zamieSci w prasie og6lnopolskiej oraz na
swoich stronach www zaproszenie do z,glaszama siQ uprawnionych, celem
podejmowania naleZnych im wynagrodzer'r. w odniesieniu do uprawnionych, o

kt6rych rniejscu zamieszkania KOPIPOI- ma informacjE, zaproszenie takie kieruje siE

indyr,vidualnie 1ub prosi uprawnionego o podanie numeru konta bankowego, na kt6re
wynagrodzenie moze by c przekazane.
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