STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
SARP

REGULAMIN REPARTYCJI

zatwierdzony przez
Prezydium Zarządu Głównego SARP
w dniu 29 maja 2011 r.

§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady redystrybucji pomiędzy i wypłaty uprawnionym
osobom kwot otrzymanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich („SARP”) z
tytułu użytkowania utworów chronionych prawami autorskimi, które podlegają
zbiorowemu zarządzaniu SARP, w tym także opłat od organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi o których mowa w art. 20 i 201
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwane dalej łącznie „Kwotami
Należnymi”.
§2
1. Podziału Kwot Należnych dokonuje się pomiędzy osoby, które powierzyły SARP
zarządzanie swoimi prawami autorskimi i są uprawnione do otrzymania Kwot Należnych
(„Uprawnieni”).
2. Kwoty Należne otrzymane przez SARP, po odjęciu kosztów inkasa i repartycji Kwot
Należnych oraz wszelkich kosztów prawnych, w tym poniesionych przez SARP z tytułu
uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w związku ze
zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi przez SARP.
3. Jeżeli uchwała Prezydium Zarządu Głównego SARP nie stanowi inaczej, do kosztów
inkasa zaliczone mogą być między innymi następujące koszty (miesięcznie):
a. do czasu wyodrębnienia organizacyjnego jednostki odpowiedzialnej za repartycję, 5%
wysokości kosztów utrzymania biura Zarządu Głównego SARP, w wysokości nie
wyższej niż 250 złotych;
b. koszty związane z wykonywaniem zadań w zakresie zarządzania Kwotami Należnymi
i repartycji przez osobę do tego dedykowaną, w wysokości do 30% średniego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, nie więcej jednak niż 250 złotych;
c. koszty usług zewnętrznych związanych ze zbiorowym zarządzaniem, określone
uchwałą Prezydium Zarządu Głównego SARP;
przy czym łączna miesięczna kwota kosztów o których mowa w pkt. a i b. nie może
przekraczać 500 złotych.
4. Koszty przekraczające kwoty, o których mowa w ust. 3 będą pokrywane przez SARP.
5. Każdy z Uprawnionych ma prawo żądać przedstawienia zestawienia kosztów, o których
mowa w ust. 3 powyżej.
6. Każdy z Uprawnionych może zgłosić zastrzeżenia do wyliczenia kosztów. Na wniosek
Uprawnionego, a także z własnej inicjatywy Prezydium Zarządu Głównego SARP,
Prezydium Zarządu Głównego SARP w drodze uchwały zatwierdza wyliczenie kosztów
inkasa.
7. Przyznane Kwoty Należne mogą zostać dodatkowo pomniejszone o 10 %, która to kwota
stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podmiotów uprawnionych,
nieznanych w chwili dokonywania rozliczenia.
8. SARP nie może potrącać z przyznanych zgodnie z §1 Kwot Należnych kwot wyższych
niż ustalone zgodnie z niniejszym paragrafem.
§3
1. Podstawę do wypłaty Kwot Należnych Uprawnionym stanowi uchwała podjęta przez
Prezydium Zarządu Głównego SARP. Uchwała powinna określać Uprawnionych lub
sposób ich ustalenia, wysokość Kwot Należnych przypadającej na każdego z

Uprawnionych oraz termin jej wypłaty lub przyczyny wstrzymania wypłaty Kwot
Należnych.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powyżej podejmowana jest niezwłocznie po tym, kiedy
wysokość pobranych Kwot Należnych przekroczy wysokość kosztów inkasa.
3. Opłaty wypłacane są Uprawnionym w terminie do 90 dni od podjęcia uchwały, o której
mowa w ust. 1.
§4
Redystrybucja Kwot Należnych może, ale nie musi, zostać wstrzymana w następujących
przypadkach:
a. jeśli wysokość Kwot Należnych należnych każdemu z Uprawnionych, po potrąceniu
kwot, o których mowa w §2, wynosiłaby mniej niż 100 złotych;
b. jeśli wysokość otrzymanych przez SARP Kwot Należnych jest sporna, a wysokość
spornej kwoty otrzymanej przez SARP przekracza 30 %;
c. jeżeli koszty dystrybucji Kwot Należnych pomiędzy Użytkowników byłyby wyższe
niż ½ łącznej wysokości należnych Kwot Należnych.
d. w przypadku sporu co do rozliczenia Kwot Należnych wypłaconych SARP
zaliczkowo.
§5
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu uchylone zostają wszelkie wcześniejsze
regulacje i uchwały w zakresie w jakim są one objęte postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich spraw w nim
regulowanych, które nie były uprzednio regulowane przez wewnętrzne regulacje SARP, a
objęte są zakresem niniejszego Regulaminu.

