
 

Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń  
na prowadzoną przez organizacje zbiorowego zarządzania  

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska  
działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub 

edukacyjnym 

 

za rok 2019  

 

 

 
 
Sprawozdanie sporządzono na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym 
zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) oraz na 
podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 
sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te 
organizacje działalność o  charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym z dnia 26 lipca 
2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1451).  



Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzona przez SAiW Copyright Polska  
działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym za rok 2019 

2 
 

 
 

1) wysokość dokonanych potrąceń 

 

Z przychodów z praw, przypadających na zainkasowane w 2018 r. opłaty z art. 20 i 201 ustawy 

o prawie autorskim, zostało potrącone 664.512,55 zł na planowaną przez Stowarzyszenie 

działalność o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Potrącenie miało miejsce w maju 2019 r., na 

podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu repartycji opłat reprograficznych SAiW Copyright Polska, który to 

przepis został zastąpiony 17 grudnia 2019 r. przez Regulamin dokonywania potrąceń od 

przychodów z praw na działalność o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym prowadzoną przez 

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska oraz przez Regulamin określający zasady 

prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym przez Stowarzyszenie 

Autorów i Wydawców Copyright Polska. Na podstawie przepisów przejściowych ww. dokumentów 

do dokonanego w maju 2019 r. potrącenia w wysokości 664.512,55 zł stosują się przepisy 

przyjętych w grudniu 2019 r. regulaminów. 

 

2) wysokość środków wykorzystanych 

 

Ze środków, o których mowa w pkt. 1 powyżej, nie wykorzystano w roku sprawozdawczym żadnych 

środków. Jednocześnie podjęto prace służące opracowaniu regulaminu ich wykorzystania, 

zgodnego ze Statutem uchwalonym 17 kwietnia 2019 i ustawą o zbiorowym zarządzaniu. W efekcie 

17 grudnia 2019 r. został przyjęty Regulamin określający zasady prowadzenia działalności 

o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright 

Polska. 

 

3) wykaz podjętych działań wraz ze wskazaniem kwot przeznaczonych na poszczególne działania 

 

W momencie sporządzania sprawozdania Stowarzyszenie jest w trakcie opracowywania systemu 

informatycznego służącego wykorzystaniu środków pochodzących z odpisu na przyznawanie 

dofinansowań i stypendiów zgodnie z przyjętym Regulaminem, o którym mowa w pkt. 2.  
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4) wysokość kosztów zarządzania środkami z potrąceń 

 

Brak takich kosztów z uwagi na przyczyny wskazane w pkt. 2. 

 

 
 

Barbara Jóźwiak  
Prezes Zarządu SAiW Copyright Polska 
 

Zbigniew Czerwiński 
Wiceprezes Zarządu SAiW Copyright Polska 
 

Załączniki:  
1) Kopia Regulaminu dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze kulturalnym lub 

edukacyjnym prowadzoną przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z dnia 17 grudnia 
2019 r. 

2) Kopia Regulaminu określającego zasady prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym 
przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z dnia 17 grudnia 2019 r. 
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