
 

 

Załącznik nr 1 do uchwały WZCz/3/21 z dnia 10 września 2021 r. 

 

 
 

Regulamin repartycji opłat reprograficznych 
Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska 

Tekst jednolity z 10 września 2021 r. 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na podstawie których Stowarzyszenie Autorów 

i Wydawców Copyright Polska (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) dokonuje podziału 

i wypłaty przychodów z praw z tytułu opłat określonych w art. 20 i art. 20¹ ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej 

„ustawą o prawie autorskim”). 

2. Niniejszy regulamin określa również: 

a) zasady, na podstawie których Stowarzyszenie dokonuje potrąceń na pokrycie 

kosztów zbiorowego zarządzania od zainkasowanych przychodów z praw,  

b) zasady wykorzystywania środków niepodlegających wypłacie, o których mowa 

w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (zwanej dalej „ustawą o zbiorowym 

zarządzaniu”), 

c) zasady wykorzystania środków, co do których roszczenie o wypłatę przedawniło 

się lub uprawniony zrzekł się należnych mu przychodów z praw.   

 

§ 2. 

  

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) „opłatach” – należy przez to rozumieć opłaty wskazane w § 1 ust 1 regulaminu; 

b) „przychodach z praw” – należy przez to rozumieć  

- środki pobrane przez Stowarzyszenie z tytułu opłat, wraz z pobranymi odset-

kami  

- środki uzyskane przez Stowarzyszenie od zagranicznych organizacji zbioro-

wego zarządzania w formie opłat stanowiących rekompensatę uprawnionych 

wydawców z tytułu wyjątków wskazanych w art. 5.2.a i 5.2.b dyrektywy 

2001/29/WE, czyli tzw. opłat reprograficznych (ang. copyright levies);  

- wyegzekwowane koszty sądowe przypadające Stowarzyszeniu, uzyskane w wy-

niku dochodzenia należnych opłat; 
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- środki pobrane z tytułu zasądzonej na rzecz Stowarzyszenia w postępowaniu 

egzekucyjnym sumy pieniężnej za naruszenie zasądzonych prawomocnym wyro-

kiem sądu obowiązków informacyjnych dłużnika  

- pożytki, jakie wszystkie te środki przyniosły do chwili ich wypłaty uprawnio-

nym; 

c) „podziale przychodów z praw” – należy przez to rozumieć ogół czynności słu-

żących ustaleniu wysokości przychodów z praw należnych poszczególnym 

uprawnionym, przed ich wypłatą; 

d) „wypłacie przychodów z praw” – należy przez to rozumieć przekazanie pobra-

nych przychodów z praw poszczególnym uprawnionym; 

e) „uprawnionym” – należy przez to rozumieć wydawcę uprawnionego do uzyska-

nia wynagrodzenia stanowiącego rekompensatę za korzystanie w ramach dozwo-

lonego użytku z przysługujących mu autorskich praw majątkowych, w tym które 

uzyskał w drodze ich przeniesienia lub na podstawie udzielonej mu licencji; 

f) „wypłacie przychodów z praw za pośrednictwem innej krajowej organizacji zbio-

rowego zarządzania” – należy przez to rozumieć przekazanie części przychodów 

z praw innej niż Stowarzyszenie krajowej organizacji zbiorowego zarządzania na 

zasadach określonych w umowie o reprezentacji, na podstawie której Stowarzy-

szenie upoważnia tę organizację do zbiorowego zarządzania wykonywanymi 

przez siebie prawami w zakresie i na zasadach określonych w tej umowie; 

g) „wypłacie przychodów z praw za pośrednictwem zagranicznej organizacji zbio-

rowego zarządzania lub podmiotu o podobnym charakterze” – należy przez to 

rozumieć przekazanie części przychodów z praw zagranicznej organizacji zbio-

rowego zarządzania lub – w wypadku gdy w danym kraju nie występuje zbiorowy 

zarząd w zakresie objętym zezwoleniem Stowarzyszenia – zagranicznemu pod-

miotowi o analogicznym celu działania w tym kraju, zrzeszonemu w Internatio-

nal Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) lub w innej wła-

ściwej organizacji międzynarodowej zajmującej się ochroną praw i interesów 

uprawnionych, której Stowarzyszenie jest członkiem.  

 

§ 3. 

 

1. Stowarzyszenie dokonuje podziału i wypłaty przychodów z praw zgodnie z ob-

owiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności art. 35–43 

ustawy o zbiorowym zarządzaniu. 

2. Stowarzyszenie, dokonując podziału i wypłaty przychodów z praw, zapewnia 

uprawnionym regularność, staranność, prawidłowość oraz przejrzystość procesu 

podziału i wypłaty. 

3. Stowarzyszenie dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń zarówno uprawnio-

nym, będącym członkami Stowarzyszenia, jak i niezrzeszonym w Stowarzysze-

niu, zgodnie z zasadą ich równego traktowania.  
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II. Zasady podziału i wypłaty wynagrodzeń pochodzących z opłat 

 

A. Podział i wypłata przychodów z praw w Polsce 

 

§ 4. 

 

1. Środki zainkasowane z tytułu opłat są dzielone na część, która podlega wypłacie 

za pośrednictwem innej krajowej organizacji zbiorowego zarządzania na rzecz 

reprezentowanych przez nią uprawnionych na podstawie regulaminów repartycji 

obowiązujących w tej organizacji oraz na część przeznaczoną do podziału i wy-

płaty przez Stowarzyszenie. Podstawą wydzielenia części są uśrednione wyniki 

badań statystycznych struktury kopiowania utworów, o których mowa w § 7 

ust. 3 Regulaminu, z dwóch ostatnich lat poprzedzających rok, w którym docho-

dzi do wydzielenia. 

2. Od obu wydzielonych części środków – przed ich przekazaniem innej krajowej 

organizacji zbiorowego zarządzania albo dokonaniem podziału i wypłaty przez 

Stowarzyszenie – potrąca się:  

a. kwoty na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania określone w propor-

cji identycznej jak użyta do ich wydzielenia w danym roku  

oraz  

b. kwoty na działalność o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym zgod-

nie z Regulaminem dokonywania potrąceń od przychodów z prawna działalność 

o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym prowadzoną przez Stowarzyszenie Au-

torów i Wydawców Copyright Polska, jeżeli inna krajowa organizacja zbioro-

wego zarządzania w umowie o reprezentacji, o której mowa w art. 3 pkt 

9) ustawy o zbiorowym zarządzaniu, wyraziła zgodę na dokonanie takich 

potrąceń. 

3. Od części środków wydzielonych na rzecz innej krajowej organizacji zbiorowego 

zarządzania odlicza się kwotę z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia 

z puli, o której mowa w § 7 ust. 1 lit d) Regulaminu w części dotyczącej zagra-

nicznych uprawnionych. 

4. Po dokonaniu wydzielenia i potrąceń, o których mowa w ust. 2 – 3, środki zain-

kasowane z tytułu opłat przekazywane są niezwłocznie innej krajowej organiza-

cji zbiorowego zarządzania zgodnie z zasadami określonymi w umowie o repre-

zentacji, obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami i posiadanymi przez nie in-

terpretacjami podatkowymi. 

5. Środki przekazywane są w postaci zaliczek w terminie ustalonym w umowie o re-

prezentacji z daną inną krajową organizacją zbiorowego zarządzania, nie dłuż-

szym niż 60 dni od zakończenia kwartału, w którym środki zostały pobrane. 

Przed końcem roku kalendarzowego, w oparciu o szacunkowe dane, możliwe 
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jest dokonanie wcześniejszej wypłaty zaliczki środków pobranych w ostatnim 

kwartale roku. W ciągu miesiąca od zatwierdzenia przez Walne Zebranie Człon-

ków Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok następuje roz-

liczenie przekazanych w tamtym roku zaliczek zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 1 – 3. 

 

§ 5. 

 

1. Uprawnieni zobowiązani są do dostarczenia Stowarzyszeniu informacji koniecz-

nych do dokonania wypłaty należnych im wynagrodzeń, a także powinni Stowa-

rzyszeniu dostarczyć następujące dane o tytułach wydawcy, do których posiada 

lub w tym roku posiadał majątkowe prawa autorskie, dotyczące roku poprzedza-

jącego rok, za który dzielone są środki: 

a. liczbę i wykaz tytułów wydawcy dostępnych w sprzedaży w ciągu tego 

roku; 

b. zagregowaną liczbę egzemplarzy książek wydawcy sprzedanych w ciągu 

tego roku; 

c. liczbę i wykaz tytułów w repertuarze wydawcy, niedostępnych w sprze-

daży w ciągu tego roku. 

Brak dostarczenia Stowarzyszeniu powyższych danych do końca kwietnia roku, 

w trakcie którego dokonywany jest podział przychodów z praw, spowoduje ich 

nieuwzględnienie przy dokonywaniu tego podziału. Tytuły wydawcy, nieobecne 

w katalogach Biblioteki Narodowej, nie będą uwzględniane przy podziale środ-

ków dokonywanym na podstawie § 8–10. 

1a. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, uprawnieni mają możliwość przekazać 

za pomocą Systemu Repartycyjno-Członkowskiego, platformy webowej dostępnej 

pod adresem https://repartycja.copyrightpolska.pl, która jest bezpłatnie dostępna 

dla uprawnionyych.  

1b. W razie przekazania danych w inny sposób, niż za pomocą Systemu, o którym 

mowa w ust. 1a, Stowarzyszenie obciąży uprawnionego dodatkowymi kosztami 

wprowadzenia tych danych do Systemu w celu ich uwzględnienia przy dokonywaniu 

podziału przychodów z praw. Koszty te będą naliczane na podstawie czasu poświę-

conego na wprowadzenie danych lub ich aktualizacje  (obejmujące m.in. weryfikację 

poprawności przekazanych danych, ich poprawianie, niezbędne konsultacje 

z uprawnionym, zaciąganie lub wprowadzanie do Systemu itp.) i stawki godzinowej 

pracy pracownika lub zleceniobiorcy Stowarzyszenia, dokonującego tych czynności.  

1c. W razie zdecydowania się przez uprawnionego na inny niż elektroniczny obieg 

dokumentów związanych z naliczeniem i wypłatą środków (dokumentów księgo-

wych, potwierdzeń salda czy informacji dla uprawnionego, o której mowa w art. 87 
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ustawy o zbiorowym zarządzaniu) Stowarzyszenie każdorazowo naliczy uprawnio-

nemu związane z tym koszty pocztowej wysyłki tych dokumentów w formie papie-

rowej. 

1d. Stowarzyszenie może odstąpić w całości lub w części od naliczenia kosztów, 

o których mowa w ust. 1b i 1c, jeżeli indywidualne wynagrodzenie uprawnionego 

będzie mniejsze od łącznej wartości  naliczenia takich kosztów.   

2. Nieprzekazanie informacji koniecznej do dokonania wypłaty należnego upraw-

nionemu wynagrodzenia, w szczególności aktualnych danych o numerze ra-

chunku bankowego, uniemożliwiające Stowarzyszeniu dokonanie wypłaty skut-

kuje zawieszeniem terminu, o którym mowa w § 6 pkt 1 Regulaminu – na czas, 

w którym Stowarzyszenie nie jest w stanie dokonać wypłaty z przyczyn leżących 

po stronie uprawnionego. 

3. Roszczenie o wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, ulega przedawnieniu po 

upływie 6 lat od poinformowania przez Stowarzyszenie uprawnionych o naliczo-

nych im przychodach z praw, zgodnie z § 14 pkt. 4. W trakcie biegu okresu prze-

dawnienia Stowarzyszenie nie rzadziej niż raz do roku przypomina uprawnio-

nemu w formie co najmniej dokumentowej o możliwości odbioru należnego mu 

wynagrodzenia i należycie dokumentuje wymianę informacji z uprawnionym. 

W wypadku uprawnionego, co do którego publikacja jego danych w ramach listy 

wynagrodzeń nie jest możliwa ze względu na powszechnie obowiązujące zasady 

ochrony danych osobowych, bieg okresu przedawnienia rozpoczyna od się od 

daty doręczenia przez Stowarzyszenie takiemu uprawnionemu w formie co naj-

mniej dokumentowej informacji o należnym mu wynagrodzeniu. Przypomnienia 

i informacje kierowane przez Stowarzyszenie do uprawnionych na podstawie ni-

niejszego ustępu wysyłane są na ostatni wskazany Stowarzyszeniu do (lub wyko-

rzystywany w trakcie) wzajemnej korespondencji adres mailowy uprawnionego, 

a jeżeli Stowarzyszenie dotąd nie kontaktowało się z uprawnionym – na publicz-

nie dostępny adres mailowy wydawnictwa. 

 

§ 6. 

 

1. Stowarzyszenie dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń z opłat nie rzadziej 

niż raz w roku, za rok poprzedni, nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia 

zakończenia roku obrotowego, w którym Stowarzyszenie zainkasowało środki 

z opłat.  

2. Termin, o którym mowa w pkt 1 ulega zawieszeniu w przypadku nieopubliko-

wania lub nieuzyskania wystarczających danych koniecznych do dokonania po-

działu lub wypłaty tych środków, w szczególności danych przygotowywanych 

przez Bibliotekę Narodową – na czas do ich publikacji lub jeżeli z przyczyn od 
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niego niezależnych Stowarzyszenie nie dysponuje wynikami badań struktury ko-

piowania utworów, koniecznymi do dokonania podziału – na czas do ich uzy-

skania. 

 

§ 7. 

 

1. W ramach procedury podziału wynagrodzeń z opłat Stowarzyszenie dokonuje 

wstępnego podziału opłat na pule częściowe obejmujące:  

a) wydawnictwa książkowe, 

b) wydawnictwa w postaci map i planów (wydawnictwa kartograficzne), 

c) wydawnictwa w postaci druków muzycznych (wydawnictwa muzyczne), 

d) zagraniczne wydawnictwa książkowe, kartograficzne, muzyczne i prasowe. 

2. Podziału na pule częściowe dokonuje się na podstawie uśrednionych wyników 

struktury kopiowania z dwóch ostatnich lat poprzedzających rok dokonania po-

działu.  

3. Badania struktury kopiowania wykonywane są przez renomowany, zewnętrzny ośro-

dek badawczy wybrany przez Zarząd w drodze uchwały i opierają się na powszech-

nie akceptowanej metodologii przeprowadzania badań statystycznych tego typu.  

4. Od środków składających się na pulę częściową, o której mowa w ust. 1, dokonuje 

się potrącenia na prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność o charakterze kul-

turalnym lub edukacyjnym. Wysokość potrąceń dokonywanych przez Stowarzysze-

nie na tę działalność określa Regulamin potrąceń od przychodów z praw na działalność 

o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym prowadzoną przez Stowarzyszenie Autorów 

i Wydawców Copyright Polska. 

 

§ 8. 

 

1. Stowarzyszenie w celu dokonania pomiędzy wydawców wydawnictw książkowych 

podziału przychodów z praw pobranych w danym roku lub dokonanych na podsta-

wie § 11 ust. 6 i 7, § 12 ust. 1, § 16 ust. 1 lub § 20 Regulaminu doliczeń zwraca się, 

nie później niż na trzy miesiące przed upływem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

mailowo do wydawców wydawnictw książkowych z prośbą o przesłanie danych, 

o których mowa w tym przepisie. Prośby te kierowane są do podmiotów, które speł-

niają co najmniej jeden z następujących warunków: 

a) uzyskały od Stowarzyszenia jakiekolwiek wypłaty z puli środków, o której 

mowa w § 7 ust. 1 lit a) w okresie trzech lat poprzedzających skierowanie 

prośby o przesłanie danych;  

b) przekazały Bibliotece Narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym ze-

brano dzielone środki, w ramach egzemplarzy obowiązkowych co najmniej 

dziesięć egzemplarzy różnych publikacji stanowiących według klasyfikacji Bi-

blioteki Narodowej wydawnictwa książkowe. 
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Prośby te kierowane są na ostatni wskazany Stowarzyszeniu do (lub wykorzystywany 

w trakcie) wzajemnej korespondencji adres mailowy wydawcy, a jeżeli Stowarzysze-

nie dotąd nie kontaktowało się z wydawcą – na publicznie dostępny adres mailowy 

wydawnictwa. 

2. Warunkiem udziału polskich uprawnionych będących wydawcami wydawnictw 

książkowych w podziale przychodów z praw pobranych w danym roku jest przeka-

zanie przez nich danych, o których mowa w § 5 ust. 1 we wskazanym w tym przepisie 

terminie. Jedynie te dane są podstawą uczestnictwa w podziale przychodów z praw.  

3. Udział danej kategorii wydawniczej, których podział określa załącznik nr 1, jak rów-

nież podział środków pomiędzy tytuły dostępne i niedostępne w sprzedaży, określa 

się na podstawie badań, o których w § 7 ust. 3 Regulaminu. 

4. Podziału środków na indywidulane wynagrodzenia w zakresie puli wydawnictw 

książkowych dokonuje się, dzieląc pulę, o której mowa w § 7 ust. 1 lit a): 

a) w 2/3 w oparciu o liczbę tytułów – traktując oddzielnie tytuły dostępne i niedo-

stępne w sprzedaży w oparciu o podział dokonany na podstawie ust. 3: 

i. środki przypadającą na tytuły dostępne w sprzedaży Stowarzyszenie dzieli 

w taki sposób, aby stawki na jeden tytuł z każdej kategorii wydawniczej, 

gdzie o zakwalifikowaniu danego tytułu do danej kategorii wydawniczej 

decyduje klasyfikacja dokonana przez Bibliotekę Narodową, zaokrąglone 

w dół do drugiego miejsca po przecinku, odpowiadały proporcjom mię-

dzy kategoriami wynikającym z badań struktury kopiowania; 

ii. środki przypadającą na tytuły niedostępne w sprzedaży Stowarzyszenie 

dzieli przez liczbę zgłoszonych przez wydawców tytułów, ustalając 

stawkę za jeden tytuł niedostępny w sprzedaży; 

b) w 1/3 w oparciu o wielkość sprzedaży, w ten sposób, że dla każdej kategorii 

wydawniczej zostały wydzielone środki odpowiadające procentowemu udziałowi 

danej kategorii w strukturze kopiowania, a w ramach każdej części wydzielonych 

środków została obliczona stawka na liczbę sprzedanych egzemplarzy książek. 

Przy podziale sprzedanych egzemplarzy wydawcy na poszczególne kategorie wy-

dawnicze Stowarzyszenie uwzględnia proporcje wynikające ze zgłaszanych w po-

przednich latach nakładów wydawcy, a w razie ich braku Stowarzyszenie mnoży 

liczbę zgłoszonych tytułów przez średni nakład w danej kategorii wydawniczej, 

a następnie proporcjonalnie wyrównuje je do sumy zgłoszonej sprzedaży egzem-

plarzy. Wydawca może – na użytek dokonanego w kolejnym roku podziału – 

uaktualnić podział na kategorie wydawnicze poprzez przekazanie Stowarzysze-

niu szczegółowych danych dotyczących sprzedaży poszczególnych tytułów, 

o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a). 

5. Indywidualne wynagrodzenie każdego uprawnionego jest sumą środków przypada-

jących na każdą z trzech wskazanych w § 5 ust. 1 lit. a) – c) pozycji. 
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§ 9. 

 

1. Z puli środków, o której mowa w § 7 ust. 1 lit b), odejmuje się środki przeznaczone 

do wypłaty za rzecz zagranicznych wydawców map i planów, które są określane w tej 

samej proporcji co kwoty przypadającej do wypłaty uprawnionym do zagranicznych 

wydawnictw książkowych w roku dokonywania podziału. Pozostała pula środków 

może zostać powiększona o przychody z praw wyorębnione na podstawie § 11 ust. 6 

i 7, § 12 ust. 1, § 16 ust. 1 lub § 20 Regulaminu. 

2. Stowarzyszenie w celu dokonania pomiędzy wydawców map i planów podziału 

przychodów z praw pobranych w danym roku zwraca się, nie później niż na trzy 

miesiące przed upływem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, mailowo do wydaw-

ców map i planów z prośbą o przesłanie danych, o których mowa w tym przepisie. 

Prośby te kierowane są do podmiotów, które spełniają co najmniej jeden z następu-

jących warunków:  

a) uzyskały od Stowarzyszenia jakiekolwiek wypłaty z puli środków, o której 

mowa w § 7 ust. 1 lit b) w okresie trzech lat poprzedzających skierowanie 

prośby o przesłanie danych; 

b) przekazały Bibliotece Narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym ze-

brano dzielone środki, w ramach egzemplarzy obowiązkowych co najmniej 

dwa egzemplarze różnych publikacji stanowiących według klasyfikacji Biblio-

teki Narodowej wydawnictwa kartograficzne.  

3. Warunkiem udziału polskich uprawnionych będących wydawcami map i planów 

w podziale przychodów z praw pobranych w danym roku jest przekazanie przez nich 

danych, o których mowa w § 5 ust. 1 we wskazanym w tym przepisie terminie. Jedy-

nie te dane są podstawą uczestnictwa w podziale przychodów z praw.  

4. Podziału środków z puli, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. b), pomniejszonych 

o środki, o których mowa w ust. 1, dokonuje się, dzieląc ją: 

a) w 1/2 w oparciu o liczbę zgłoszonych przez wydawców tytułów map i pla-

nów dostępnych w sprzedaży w ciągu tego roku, ustalając stawkę za jeden 

tytuł dostępny w sprzedaży; 

b) w 1/3 w oparciu o zagregowaną liczbę egzemplarzy map i planów sprzeda-

nych zgłoszonych przez wydawców, ustalając stawkę za liczbę sprzedanych 

egzemplarzy. 

c) w 1/6 w oparciu o liczbę tytułów map i planów w repertuarze wydawców, 

niedostępnych w sprzedaży, ustalając stawkę za jeden tytuł niedostępny 

w sprzedaży. 

5. Stawki ustalone na podstawie ust. 4 mnoży się przez liczbę zgłoszonych przez 

każdego wydawcę tytułów i sprzedanych egzemplarzy map i planów i po zsumowa-

niu uzyskanych iloczynów otrzymuje się wysokość osiągniętego przez każdego 

uprawnionego wynagrodzenia. 
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§ 10. 

 

Zasady, o których mowa w § 9 stosuje się wobec wynagrodzeń wydawców druków 

muzycznych, z tym że za podstawę dodatkowego zwrócenia się do polskich wydaw-

ców druków muzycznych z prośbą o przekazanie danych są wydawcy, którzy w ciągu 

roku poprzedzającego rok podziału w ramach swoich obowiązków z tytułu prowa-

dzenia działalności wydawniczej zgłosili Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki 

Narodowej co najmniej dwie publikacje zaliczane do druków muzycznych.  

 

B. Podział i wypłata przychodów z praw za granicą 

 

§ 11. 

 

1. Wypłata środków na rzecz uprawnionych mających siedziby poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się z uwzględnieniem zasad zawartych w ak-

tualnych w dacie wypłaty rekomendacjach International Federation of Repro-

duction Rights Organisations (IFFRO), w szczególności odnoszących się do za-

sad zawierania umów o reprezentację i innych porozumień o podobnym skutku 

przez organizacje zbiorowego zarządzania zrzeszone w tej organizacji, z przyję-

ciem zasady, że wiarygodnymi partnerami do podjęcia negocjacji dotyczących 

zawarcia umów o reprezentację i innych porozumień o podobnym skutku są je-

dynie członkowie IFRRO. Jeżeli w danym kraju funkcjonuje system rekompen-

sowania strat wydawców wynikających z dozwolonego użytku, Stowarzyszenie 

dąży jednocześnie do zawarcia obustronnie korzystnej umowy o reprezentację 

lub porozumienia o podobnym skutku z organizacją zbiorowego zarządzania 

z tego kraju. 

2. Szczegółowe zasady wypłaty lub zatrzymania do wypłaty na rzecz krajowych 

uprawnionych przychodów z praw za pośrednictwem zagranicznej organizacji 

zbiorowego zarządzania lub podmiotu o podobnym charakterze albo w porozu-

mieniu z taką organizacją lub podmiotem określają umowy o wzajemnej lub jed-

nostronnej reprezentacji lub porozumienia o podobnych charakterze, zawarte 

z daną zagraniczną organizacją lub podmiotem o podobnym charakterze.  

3. Pulę środków, o których mowa w § 7 ust. 1 lit d) z rozbiciem na środki przezna-

czone na rzecz zagranicznych: 

a) wydawców książek, 

b) wydawców prasy, 

c) wydawców druków muzycznych, 

d) wydawców map i planów, 

określa się, stosując proporcje użyte w danym roku dla wyodrębnienia puli opłat 

przeznaczonej dla zagranicznych wydawców prasowych oraz pul częściowych, 

o których mowa w art. 7 ust. 1 lit a) – c). 
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4. Podziału środków pochodzących z puli przeznaczonej dla wydawców książek 

i prasy mających siedzibę w państwach europejskich (z wyłączeniem mikropaństw) 

i anglojęzycznych państwach pozaeuropejskich będących członkami Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które określa załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu dokonuje się, dzieląc: 

a) ½ tych środków według proporcji zsumowanej liczby bibliotek naukowych 

i akademickich należących do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Central-

nego (NUKAT), w których dostępne są egzemplarze poszczególnych tytułów 

książek i czasopism z danego kraju; 

b) 1/3 tych środków według proporcji znajomości języków obcych, określonych 

na podstawie wielkości nauczania języków obcych w szkołach różnych szczebli 

oraz iloczynu odsetka liczby mieszkańców danego kraju posługujących się da-

nym językiem (w oparciu o dane CIA Factbook) oraz wielkości produktu kra-

jowego brutto danego kraju (w oparciu o dane Banku Światowego); 

c) 1/6  tych środków rozdzielić według proporcji wielkości produktu krajowego 

brutto danego kraju (w oparciu o dane Banku Światowego) 

– Stowarzyszenie korzysta przy tym w miarę możliwości z najbardziej aktualnych, 

dostępnych w tym zakresie danych. 

5. Podziału środków pochodzących z puli przeznaczonej dla zagranicznych wydaw-

ców druków muzycznych oraz map i planów mających siedzibę w państwach okre-

ślonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu dokonuje się, dzieląc : 

a) 3/4 środków według proporcji zsumowanej liczby bibliotek naukowych i aka-

demickich należących do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego 

(NUKAT), w których dostępne są egzemplarze poszczególnych tytułów dru-

ków lub map i planów z danego kraju; 

b) 1/4 środków według proporcji wielkości produktu krajowego brutto danego 

kraju (w oparciu o dane Banku Światowego) 

– Stowarzyszenie korzysta przy tym w miarę możliwości z najbardziej aktualnych, 

dostępnych w tym zakresie danych. 

6. Jeżeli w chwili dokonywania podziału środków, o których mowa w ust. 3, 

w IFRRO nie jest zrzeszona żadna zagraniczna organizacja zbiorowego zarządzania 

lub podmiot o podobnym charakterze reprezentujący uprawnionych z danego kraju, 

dla którego to kraju środki zostały wyodrębnione zgodnie z ust. 4 i 5,  lub ze względu 

na zakres swojej reprezentacji podmioty te nie są w stanie zainkasować środków 

składających się na którąś z pul wymienionych w ust. 3 i poinformują o tym Stowa-

rzyszenie co najmniej w formie dokumentowej, Stowarzyszenie kieruje takie środki 

do repartycji w Polsce, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym regulaminie, 

w szczególności w jego § 8 – 10. 

7. Bieg terminu przedawnienia roszczenia o wypłatę środków, o których mowa 

w ust. 3, rozpoczyna się od chwili poinformowania właściwej zagranicznej organi-

zacji zbiorowego zarządzania lub podmiotu o podobnym charakterze zrzeszonych 
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w IFRRO o wysokości tych środków w ramach negocjacji treści umowy o wzajemnej 

reprezentacji lub porozumienia o podobnym skutku. W roku następującym po roku, 

w którym upłynie okres przedawnienia wskazany w zdaniu poprzedzającym, środki 

wskazane w zdaniu poprzedzającym są skierowane do repartycji w Polsce na zasa-

dach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w jego § 8 – 10.   

 

§ 12. 

 

1. Środki uzyskane od organizacji zagranicznych na rzecz uprawnionych mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zatrzymane na podstawie 

umów o wzajemnej reprezentacji w roku poprzedzającym rok, w którym docho-

dzi do ich podziału i wypłaty, powiększają poszczególne pule określone w § 7 

ust.1 lit. a) – c). w proporcji wynikającej z § 11 niniejszego Regulaminu lub 

z przekazanych przez zagraniczną organizację zbiorowego zarządzania proporcji 

podziału na poszczególne pule. 

2. Środki uzyskane z zagranicy podlegają wypłacie w terminie określonym w art. 43 

ustawy o zbiorowym zarządzaniu. W razie wypłaty tego rodzaju środków łącznie 

z wypłatą środków, o których mowa w art. 7 ust 1 lit a)-c), termin dokonania 

takiej wypłaty nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia roku kalen-

darzowego, w których oba rodzaje środków zostały pobrane. 

 

C. Przepisy wspólne 

 

§ 13. 

 

1. Wypłata przychodów z praw dokonywana jest na rzecz tych uprawnionych 

uczestniczących w podziale przychodów z praw, którzy przekroczyli minimalny 

próg wypłaty określony w niniejszym Regulaminie. 

2. Ustala się minimalny próg wypłaty na rzecz pojedynczego krajowego uprawnio-

nego oraz zbiorczo na rzecz zagranicznych wydawców: książek, prasy, druków 

muzycznych oraz map i planów mających siedzibę w państwach określonych 

w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu reprezentowanych przez zagra-

niczne organizacje z tych krajów w kwocie: 

a. jedna dwusetna przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za ostatni kwartał po-

przedniego roku kalendarzowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego – dla pojedynczego krajowego uprawnionego; 

b. jedna czwarta przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za ostatni kwartał po-

przedniego roku kalendarzowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego – zbiorczo na rzecz zagranicznych wydawców: 
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książek, prasy, druków muzycznych oraz map i planów mających siedzibę 

w państwach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu 

reprezentowanych przez zagraniczne organizacje zbiorowego zarządza-

nia lub podmioty o podobnym charakterze z tych krajów. 

3. Wynagrodzenie z opłat naliczone w danym roku i niepodlegające wypłacie ze 

względu na nieprzekroczenie minimalnego progu wypłaty dolicza się proporcjonal-

nie odpowiednio uprawnionym krajowym lub zagranicznym, którzy przekroczyli 

minimalny próg wypłat. 

 

§ 14. 

 

1. Podstawą wypłaty wynagrodzeń jest uchwała Zarządu Stowarzyszenia zatwierdza-

jąca podział środków oraz odpowiednia umowa o wzajemnej reprezentacji z krajową 

organizacją zbiorowego zarządzania lub zawarte w ramach repartycji zagranicznej 

umowa o wzajemnej reprezentacji bądź porozumienie o podobnym skutku.  

2. Załącznikiem do uchwały Zarządu w repartycji krajowej dokonywanej bezpośrednio 

na rzecz uprawnionych jest lista wydawców uprawnionych do uzyskania wynagro-

dzeń z opłat, która zawiera pełną lub skróconą nazwę wydawcy (zgodnie z wiedzą 

Stowarzyszenia na dzień publikacji listy), wewnętrzny numer identyfikacyjny wy-

dawcy oraz kwotę wynagrodzenia oraz pozostałe wartości księgowe, niezbędne do 

dokonania wypłaty.  

3. Zarząd może odrębnie w formie uchwały zatwierdzić podział środków na poszcze-

gólne pule, o których mowa w § 7 ust. 1. 

4. Po zatwierdzeniu listy wynagrodzeń przez Zarząd, Stowarzyszenie informuje upraw-

nionych, którzy przesłali dane zgodnie z § 5 ust. 1 i 1a, o wysokości naliczonych 

przychodów z praw (lub ich braku), przesyłając każdemu z nich informacje mailowe 

na wskazany przez uprawnionego adres mailowy albo adres mailowy lub korespon-

dencyjny, którym uprawniony posługiwał się w swoich kontaktach ze Stowarzysze-

niem. 

5. Zarząd określa w drodze uchwały szczegółowe procedury konieczne do dokonania 

podziału i wypłaty środków z opłat. 

 
§ 15. 

 

Stowarzyszenie, w sytuacji w której nie jest w stanie dokonać wypłaty wynagrodzeń 

z opłat ze względu na nieustalenie lub nieodnalezienie konkretnych uprawnionych, 

w szczególności w przypadku likwidacji uprawnionego i nieodnalezienie jego na-

stępców prawnych czy braku jakiegokolwiek kontaktu z uprawnionym, podejmuje 

nie później w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 6 

ust. 1, wszystkie niezbędne czynności w celu ich ustalenia lub odnalezienia, w szcze-

gólności czynności wskazane w art. 40 ustawy o zbiorowym zarządzaniu. 
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§ 16. 

 

1. Wynagrodzenia, których uprawniony się zrzekł w danym roku, podlegają podzia-

łowi i wypłacie proporcjonalnie między pozostałych uprawnionych w następ-

nym roku kalendarzowym. 

2. Zasadę wskazaną w ust. 1 stosuje się odpowiednio do środków wskazanych 

w § 11 ust. 6 – 7.  

3. W razie wystąpienia minimalnych różnic pomiędzy wysokością wynagrodzeń 

wskazaną na liście wynagrodzeń a faktyczną kwotą wypłaconą przez Stowarzy-

szenie, które wynikają ze stosowanych w procesie podziału zaokrągleń (tzw. róż-

nice groszowe), Zarząd może zgodnie z Regulaminem dokonywania potrąceń od przy-

chodów z prawna działalność o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym prowadzoną przez 

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska przeznaczyć środki wynikające 

z tych różnic na taką działalność.  

 

III. Zasady dokonywania potrąceń na pokrycie kosztów zbiorowego zarzą-

dzania 

 

§ 17. 

 

1. Potrącenia na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania są dokonywane w grani-

cach uzasadnionych działaniami podejmowanymi przez Stowarzyszenie na rzecz 

uprawnionych w związku z wykonywaniem zbiorowego zarządzania – w szczegól-

ności na sfinansowanie kosztów inkasa, podziału i wypłaty przychodów z praw na 

rzecz uprawnionych – oraz ustalane są na podstawie obiektywnych kryteriów. 

2. Potrącenia na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi są uza-

sadnione i udokumentowane.  

3. Potrącenia na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania są dokumentowane doku-

mentami finansowymi, w szczególności rachunkami, fakturami, listami wynagro-

dzeń. 

 

§ 18. 

 

1. Środki z potrąceń na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania wykorzystywane 

są w szczególności na: 

a) sfinansowanie kosztów inkasa i windykacji przychodów z praw oraz kosztów 

uzyskania pożytków, jakie środki te przyniosły do chwili ich wypłaty uprawnio-

nym oraz sfinansowanie kosztów przeprowadzenia procesu podziału i wypłaty 

wynagrodzeń z opłat, w tym przeprowadzenia koniecznych badań statystycz-

nych, pozyskiwania koniecznych informacji z baz danych, obsługę księgową, 
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rachunkową, informatyczną, prawną i administracyjną, poszukiwania nieodna-

lezionych i nieustalonych uprawnionych, ogłoszenia prasowe, koszty powsta-

jące po stronie Stowarzyszenia i związanych z rozpoznawaniem przez nie skarg 

i odwołań na podstawie regulaminu, o którym mowa w art. 19 pkt 8) ustawy 

o zbiorowym zarządzaniu; 

b) dochodzenie ochrony praw, którymi Stowarzyszenie zbiorowo zarządza. 

2. Potrącenia na koszty zbiorowego zarządzania są księgowane zgodnie z zasadami 

prowadzenia rachunkowości ustalonymi w Stowarzyszeniu zgodnymi z przepi-

sami powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 19. 

 

1. Potrącenia nie mogą być wyższe niż 25% kwoty przychodów z praw. 

2. Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, o której mowa w § 14 pkt. 1, zatwier-

dza wysokość potrąceń na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania poniesio-

nych w związku z podziałem i wypłatą wynagrodzeń z opłat za dany okres.  

 

IV. Zasady wykorzystania środków niepodlegających podziałowi, o których mowa 

w art. 41 ust 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu oraz środków przedawnionych 

 

§ 20. 

 

1. Środki pieniężne, które mimo podjęcia czynności, o których mowa w § 15 nie 

zostały wypłacone w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, 

w którym zostały pobrane, powiększają pulę wynagrodzeń z opłat przeznaczoną 

do wypłaty w roku następnym po upływie tego terminu. 

2. Środki wskazane w ust. 1 są dzielone między uprawnionych do uzyskania wyna-

grodzeń z opłat w roku następnym po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, 

proporcjonalnie do wynagrodzeń należnych im w tym roku i wypłacane razem 

z tymi wynagrodzeniami. 

3. Ust. 2 stosuje się także w odniesieniu do wynagrodzeń, o których mowa w § 5 

ust. 3, o ile nastąpiło przedawnienie roszczeń o ich wypłatę. 

 
V. Postanowienia przejściowe obowiązujące do 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 21. 

 

1. Uprawnieni zobowiązani są do dostarczenia Stowarzyszeniu informacji koniecz-

nych do dokonania wypłaty należnych im wynagrodzeń oraz oświadczenie 

o przysługujących im do publikacji, wydanych w ciągu dwóch lat poprzedzają-
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cych rok, za który dzielone są przychody z praw, autorskich prawach majątko-

wych. Dodatkowo wydawcy książek powinny dostarczyć Stowarzyszeniu dane 

o nakładach publikacji wydanych w dwóch latach poprzedzających rok, za który 

dzielone są środki. Fakultatywnie wydawcy książek mogą dostarczyć Stowarzy-

szeniu informacje o tytułach, do których przysługują im autorskie prawa mająt-

kowe. 

2. Brak dostarczenia Stowarzyszeniu danych o nakładach w terminie wyznaczonym 

przez Stowarzyszenie powoduje ich nieuwzględnienie przy dokonywaniu po-

działu przychodów z praw. 

 

§ 22. 

 

Stowarzyszenie, dokonując podziału przychodów z praw w roku 2020, korzysta z badań 

struktury kopiowania, opartych na powszechnie akceptowanej metodologii przeprowadza-

nia badań statystycznych tego typu, wykonywanych przez renomowany, zewnętrzny ośro-

dek badawczy, wybrany na dotychczas stosowanych przez Stowarzyszenie zasadach. 

 

§ 23. 

 

1. Jako podstawę podziału wynagrodzeń dla polskich wydawców książek przyjmuje się 

tytuły i nakład utworów opublikowanych przez uprawnionych, którzy w ciągu 

dwóch lat poprzedzających rok, w którym zebrano dzielone środki, zgłosili Biblio-

tece Narodowej w ramach obowiązków związanych z wykonywaniem działalności 

wydawniczej minimalną liczbę opublikowanych tytułów danej kategorii wydawni-

czej. Minimalną liczbę tytułów określa załącznik nr 1a do regulaminu.  

2. Klasyfikacji na kategorie wydawnicze dokonuje się w oparciu o informacje pocho-

dzące z Biblioteki Narodowej oraz wynikające z formularzy z informacjami o nakła-

dach wydawnictw książkowych opublikowanych przez wydawców w dwóch latach 

poprzedzających rok, w którym zebrano dzielone przychody z praw.. 

3. Klasyfikacji na kategorie wydawnicze dokonuje się wyłącznie w oparciu o informacje 

wynikające z formularzy, o których mowa w ust. 2, gdy: 

a) informacje o liczbie nakładów przekazane przez Bibliotekę Narodową oraz prze-

kazane przez uprawnionych są sprzeczne; 

b) dane dotyczące liczby tytułów (w tym dane o liczbie tytułów, do których przy-

sługją wydawcy autorskie prawa majątkowe) i nakładów danego uprawnionego 

w ogóle nie znalazły się w informacjach przekazanych przez Bibliotekę Naro-

dową. 

4. Udział danej kategorii wydawniczej w strukturze kopiowania określa się na podsta-

wie badań, o których w § 22 Regulaminu, modyfikując je w koniecznym zakresie, by 

przyjęte w nich kategorie odpowiadały kategoriom wydawniczym używanym przez 

Bibliotekę Narodową. 
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5. Podziału środków na wynagrodzenie w zakresie wydawnictw książkowych dokonuje 

się, dzieląc pulę, o której mowa w § 7 ust. 1 lit a): 

c) w 2/3 w oparciu o liczbę tytułów, w taki sposób, aby stawki na jeden tytuł z każ-

dej kategorii wydawniczej, zaokrąglone w dół do drugiego miejsca po przecinku, 

odpowiadały proporcjom między kategoriami wynikającym z badań struktury ko-

piowania; 

d) w 1/3 w oparciu o wielkość nakładu, w ten sposób, że dla każdej kategorii wy-

dawniczej zostały wydzielone środki odpowiadające procentowemu udziałowi 

danej kategorii w strukturze kopiowania, a w ramach każdej części wydzielonych 

środków została obliczona stawka na jeden tysiąc nakładu, zaokrąglona w dół do 

drugiego miejsca po przecinku. 

6. Wynagrodzenie każdego uprawnionego jest sumą środków przypadających na wyka-

zane w statystykach Biblioteki Narodowej we wszystkich kategoriach tytuły – z za-

strzeżeniem ust. 3 lit. b) – i wysokości nakładów wynikającą z danych Biblioteki Na-

rodowej lub formularzy z informacjami o nakładach przesłanych przez uprawnio-

nych. 

 

§ 24. 

 

1. Z puli środków, o której mowa w § 7 ust. 1 lit b), odejmuje się środki przeznaczone 

do wypłaty za rzecz zagranicznych wydawców map i planów, które są określane w tej 

samej proporcji co kwoty przypadającej do wypłaty uprawnionym do zagranicznych 

wydawnictw książkowych w roku dokonywania podziału. 

2. Jako podstawę podziału wynagrodzeń dla polskich wydawców map i planów 

przyjmuje się publikacje kartograficzne wydawców, którzy w ciągu dwóch lat po-

przedzających rok podziału w ramach swoich obowiązków z tytułu prowadzenia 

działalności wydawniczej zgłosili do Zakładu Zbiorów Kartograficznych Biblioteki 

Narodowej (co najmniej dwie pełne [w kategoriach rozliczeniowych] publikacje kar-

tograficzne).  

3. Jeśli określony dokument kartograficzny został wydany wspólnie przez dwóch lub 

więcej wydawców, jest on zaliczony w odpowiednio równych częściach ułamkowych 

na rzecz każdego z nich. 

4. Stawkę za każdą publikację kartograficzną określa się, dzieląc środki z puli, o któ-

rej owa w § 7 ust. 1 lit. b), po odjęciu środków przeznaczonych na wypłaty na rzecz 

zagranicznych wydawców map i planów, przez sumę publikacji kartograficznych wy-

dawców spełniających warunek, o którym mowa w ust. 2. 

5. Wynagrodzenie należne wydawcy stanowi iloczyn sumy liczby wydanych przez 

niego publikacji kartograficznych i stawki, o której mowa w ust. 4. 

 

§ 25. 
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Zasady, o których mowa w § 24 stosuje się wobec wynagrodzeń wydawców druków mu-

zycznych, z tym że za podstawę podziału wynagrodzeń dla polskich wydawców druków 

muzycznych przyjmuje się druki muzyczne wydawców, którzy w ciągu dwóch lat poprze-

dzających rok podziału w ramach swoich obowiązków z tytułu prowadzenia działalności 

wydawniczej zgłosili je do Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 26. 

 

Każda zmiana regulaminu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 27. 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia, za wyjątkiem postanowień 

§ 5 ust. 1, § 7 ust. 3 i § 8 – 10, które wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r. oraz postanowień 

§ 5 ust. 1a–1d, które wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. 

 

§ 28. 

 

Termin na dostarczenie przez uprawnionych danych o tytułach wydawcy, o których mowa 

w § 5 ust. 1, do których uprawniony posiada lub w tym roku posiadał majątkowe prawa 

autorskie, dotyczące roku poprzedzającego rok, za który dzielone są środki: 

a. liczbę i wykaz tytułów wydawcy dostępnych w sprzedaży w ciągu tego roku; 

b. zagregowaną liczbę egzemplarzy książek wydawcy sprzedanych w ciągu tego 

roku; 

c. liczbę i wykaz tytułów w repertuarze wydawcy, niedostępnych w sprzedaży 

w ciągu tego roku 

w 2021 r. zostaje wydłużony do 15 czerwca 2021 r. (do godziny 23.59). 
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Załącznik nr 1 

do Regulamin repartycji opłat reprograficznych Stowarzyszenia Autorów i Wydawców 

Copyright Polska z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

 

 

Kategorie wydawnicze 

 

 

 

I. książki naukowe, podręczniki akademickie, słowniki, komentarze prawnicze, encyklo-

pedie, kodeksy  

II. podręczniki dla szkół i polskie podręczniki do nauczania języków obcych 

III. literatura doskonalenia zawodowego, literatura fachowa 

IV. poradniki praktyczne i literatura popularnonaukowa 

V. beletrystyka (książki dla dzieci i młodzieży, literatura piękna dla dorosłych) 
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Załącznik nr 1a 

do Regulamin repartycji opłat reprograficznych Stowarzyszenia Autorów i Wydawców 

Copyright Polska z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

 

 

Minimalna liczba publikacji książkowych zgłoszonych BN w latach 2017 i 2018 upraw-

niająca do udziału w podziale środków z 2019 r. 

 

 

 

wariant naukowe, podręczniki 

akademickie 

Podręczniki szkolne, 

zawodowe lub popularne 

literatura piękna 

A 2 - - 

B 1 2 - 

C 1 1 10 

D 1 0 20 

E 0 3 - 

F 0 2 10 

G 0 1 20 

H 0 0 40 
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Załącznik nr 2 

do Regulamin repartycji opłat reprograficznych Stowarzyszenia Autorów i Wydawców 

Copyright Polska z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

 

 

Lista krajów uczestniczących w wymianie środków z repartycji zagranicznej 

 

 

 

1. Albania; 

2. Australia; 

3. Austria; 

4. Belgia; 

5. Białoruś; 

6. Bośnia i Hercegowina; 

7. Bułgaria; 

8. Chorwacja; 

9. Cypr; 

10. Czarnogóra; 

11. Czechy/Republika Czeska; 

12. Dania; 

13. Estonia; 

14. Finlandia; 

15. Francja; 

16. Grecja; 

17. Hiszpania; 

18. Holandia; 

19. Irlandia; 

20. Islandia; 

21. Kanada; 

22. Kosowo; 

23. Lichtenstein; 

24. Litwa; 

25. Luksemburg; 

26. Łotwa; 

27. Macedonia; 

28. Malta; 

29. Mołdawia/Republika Mołdowy; 

30. Niemcy; 

31. Norwegia; 

32. Nowa Zelandia; 

33. Portugalia; 

34. Rosja (Federacja Rosyjska); 
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35. Rumunia; 

36. Serbia; 

37. Słowacja; 

38. Słowenia; 

39. Stany Zjednoczone; 

40. Szwajcaria; 

41. Szwecja; 

42. Turcja; 

43. Ukraina; 

44. Węgry; 

45. Wielka Brytania; 

46. Włochy. 


