STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
SARP

REGULAMIN REPARTYCJI

zatwierdzony uchwałą nr 39
Prezydium Zarządu Głównego SARP
z dnia 6 maja 2014 r.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1.

2.

3.

Niniejszy regulamin określa zasady repartycji kwot otrzymanych przez Stowarzyszenie
Architektów Polskich, zwane w dalszej części regulaminu „SARP”, z tytułu prowadzenia
zbiorowego zarządu prawami autorskimi.
Zasady repartycji i wypłaty wynagrodzeń określa się w zależności od źródła wpływów, odrębnie
dla:
a. przychodów otrzymanych przez SARP z tytułu opłat przekazywanych organizacjom
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, o których mowa w art. 20 i 201 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanych dalej „Kwotami Należnymi I”;
b. przychodów uzyskanych z innych tytułów prawnych, z tym m.in. wynagrodzeń za
korzystanie z utworów oraz przychodów osiągniętych z tytułu pobranych przez SARP
zadośćuczynień za naruszenie autorskich praw osobistych lub wynagrodzeń za
zezwolenia na korzystanie z praw zależnych, zwanych dalej razem i z osobna „Kwotami
Należnymi II”.
Dla każdego z rodzajów przychodów wymienionych w ust. 2 prowadzi się odrębne rozliczenia,
umożliwiające wyodrębnienie rachunkowe poszczególnych rodzajów przychodów.
§2
Jeżeli co innego nie wynika z treści niniejszego regulaminu wszelkie decyzje w zakresie
wypłaty wynagrodzeń i repartycji Kwot Należnych I oraz Kwot Należnych II podejmuje
Prezydium Zarządu Głównego SARP.
§3

1.
2.
3.
4.

Podział wynagrodzeń następuje w drodze repartycji bezpośredniej, przy czym na repartycję
bezpośrednią SARP przeznacza co najmniej 80% uzyskanych wpływów;
SARP dokonuje repartycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
SARP obowiązany jest do jednakowego traktowania praw swoich członków oraz innych
podmiotów przez siebie reprezentowanych, zwanych dalej łącznie „Uprawnionymi”.
Niedopuszczalne jest dokonywanie repartycji w sposób, który prowadziłby do nadmiernych jej
kosztów.
II.

KWOTY NALEŻNE I
Zasady ogólne
§4

1.
2.

SARP dokonuje repartycji Kwot Należnych I oraz wypłaty wynagrodzeń na podstawie uchwały
Prezydium Zarządu Głównego SARP.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna ustalać zasady repartycji, w tym w szczególności:
a. okres, którego dotyczy;
b. grupy Uprawnionych do uczestniczenia w podziale lub sposób ich ustalenia;
c. zasady rozdziału Kwot Należnych I otrzymanych w danym roku kalendarzowym;
d. kryteria ustalania wysokości wynagrodzeń lub sposób ustalania tych wynagrodzeń;
e. sposób wypłaty wynagrodzenia;
f. wysokość kosztów inkasa, jeżeli zostały rzeczywiście poniesione;
g. wysokość kosztów repartycji;
h. termin wypłaty wynagrodzenia Uprawnionym.

Przypadki wstrzymania repartycji
§5
Redystrybucja Kwot Należnych I może, ale nie musi, zostać wstrzymana w następujących
przypadkach:
a. jeśli wysokość Kwot Należnych I przypadających każdemu z Uprawnionych, po
potrąceniu kosztów repartycji, wynosiłaby mniej niż 50 złotych;
b. jeżeli koszty dystrybucji Kwot Należnych I pomiędzy Uprawnionych byłyby wyższe niż
połowa łącznej wysokości Kwot Należnych I;
c. w przypadku sporu co do rozliczenia Kwot Należnych I wypłacanych SARP zaliczkowo.
Koszty repartycji
§6
1.
2.
3.

4.
5.

SARP z zainkasowanych Kwot Należnych I przeznaczonych do repartycji pomiędzy
Uprawnionych, potrąca uzasadnione koszty repartycji.
Prezydium Zarządu Głównego SARP ustala w uchwale wysokość, oraz zakres kosztów repartycji,
mając na uwadze, że łączna kwota kosztów nie może przekraczać 20% Kwot Należnych I.
Na koszty repartycji składają się w szczególności koszty związane z obsługą księgową i
administracyjną oraz koszty związane z korespondencją z Uprawnionym koszty przelewów
wynagrodzeń. Uchwała Prezydium SARP może stanowić, że koszty przelewów, jeżeli nie
stanowią kosztu repartycji, są potrącane z wypłat należnych Uprawnionym.
Koszty przekraczające kwoty, o których mowa w § 6 ust. 3 będą pokrywane przez SARP.
Na wniosek członka Głównej Komisji Rewizyjnej SARP, a także z inicjatywy własnej Prezydium
Zarządu Głównego SARP, Prezydium Zarządu Głównego SARP w drodze uchwały zatwierdza
wyliczenie kosztów repartycji.
III.

KWOTY NALEŻNE II
Zasady ogólne
§7

1.
2.

SARP dokonuje repartycji Kwot Należnych II oraz wypłaty wynagrodzeń Uprawnionym na
podstawie indywidualnych umów zawartych z użytkownikami, bądź z innych tytułów prawnych.
Jeżeli umowa wskazana w § 7 ust. 1 nie stanowi inaczej, SARP dokonuje wypłaty wynagrodzeń
na rzecz Uprawnionego w terminie 1 miesiąca od daty ich wpływu na rachunek SARP.
Koszty repartycji i koszty inkasa
§8

SARP z zainkasowanych Kwot Należnych II przeznaczonych do repartycji pomiędzy Uprawnionych,
potrąca:
a. koszty inkasa;
b. koszty repartycji, w tym w szczególności koszty korespondencji z Uprawnionym oraz
wykonanych przelewów;
c. ewentualne koszty opłat sądowych i innych należności.
§9
Koszty inkasa określone w § 8 lit. a, nie mogą przekraczać 20% wartości wynagrodzenia brutto.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10

1.
2.

Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga uchwały Prezydium Zarządu Głównego SARP.
Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu uchylone zostają wszelkie wcześniejsze
regulacje i uchwały w zakresie w jakim są one objęte postanowieniami niniejszego regulaminu.
§11

1.
2.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 maja 2014 roku.
Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do repartycji Kwot Należnych I pobranych w
roku 2013.
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