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REGULAMIN REPARTYCJI 
STOWARZYSZENIA AUTORÓW I WYDAWCÓW  

„POLSKA KSIĄŻKA” 
 
 

 I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na podstawie których Stowarzyszenie Autorów 
i Wydawców „Polska Książka” (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu 
„Stowarzyszeniem”) dokonuje repartycji zainkasowanych kwot z tytułu opłat określonych 
w art. 20 i art. 20¹ ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych; 

2. Niniejszy regulamin określa również zasady, na których Stowarzyszenie dokonuje wypłat 
kwot objętych repartycją na rzecz uprawnionych.  

 
§ 2. 

 
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „opłatach” oznacza to opłaty wskazane 

w § 1 ust 1 niniejszego regulaminu. 
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „repartycji” oznacza to ogół działań 

Stowarzyszenia mających na celu wyodrębnienie w ramach zainkasowanych opłat: 
a) skonkretyzowanych wynagrodzeń lub puli wynagrodzeń należnych uprawnionym 

lub poszczególnym ich kategoriom, 
b) puli środków wyodrębnionych dla ich wypłaty uprawnionym za pomocą 

instrumentów pośrednich. 
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „uprawnionych” oznacza to wydawców 

uprawnionych do otrzymywania wynagrodzeń z tytułu korzystania z utworów w ramach 
dozwolonego użytku prywatnego uzyskiwanych z opłat, jak również organizacje 
zbiorowego zarządzania reprezentujące tych wydawców. 

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „instrumentach pośrednich” oznacza to 
tworzone przez Stowarzyszenie z zainkasowanych opłat fundusze celowe. 

5. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „repartycji bezpośrednio na rzecz 
uprawnionych” oznacza to repartycję, której kryteria odwołują się wprost do struktury 
kopiowania utworów i która jest prowadzona bez pomocy instrumentów pośrednich. 

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „repartycji na rzecz organizacji zbiorowego 
zarządzania” oznacza to repartycję na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania 
reprezentujących określone kategorie podmiotów uprawnionych.    

 
§ 3. 

 
Jeżeli co innego nie wynika z treści niniejszego regulaminu wszelkie decyzje w zakresie repartycji 
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 
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 II. Zasady Repartycji 
 

§ 4. 
 

1. Stowarzyszenie dokonuje repartycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa.  

2. Stowarzyszenie dokonuje repartycji uwzględniając postulaty: 
a) sprawiedliwego podziału mającego na celu kompensatę za korzystanie z utworów 

w ramach dozwolonego użytku prywatnego, 
b) celowości i rachunku ekonomicznego, 
c) nadrzędności repartycji bezpośrednio na rzecz uprawnionych. 

3. W szczególności Stowarzyszenie, przyjmując zasady podziału opłat, powinno 
uwzględniać istniejące dane na temat struktury kopiowania utworów w Polsce, a jeżeli 
istnieją w tym zakresie wyniki badań statystycznych, w pierwszym rzędzie te wyniki. 

4. Ustalając uprawnionych oraz wysokość należnych wynagrodzeń Stowarzyszenie powinno 
korzystać z danych obejmujących publikacje całości lub większej części uprawionych, 
sporządzonych według jednolitych kryteriów. 

5. Niedopuszczalne jest dokonywanie repartycji w sposób, który prowadziłby do 
nadmiernych jej kosztów, w szczególności poprzez nadmierne rozdrobnienie wypłat, co 
do ich wartości i ilości. 

6. Repartycję za pomocą instrumentów pośrednich można prowadzić jedynie w zakresie, 
w którym prowadzenie repartycji bezpośrednio na rzecz uprawnionych byłoby 
niemożliwe lub znacznie utrudnione albo nieuzasadnione względami celowości 
i rachunku ekonomicznego. 

 
§ 5. 

 
1. Stowarzyszenie dokonuje repartycji i wypłat kwot zainkasowanych w danym okresie 

w możliwie pełnej wysokości i we wskazanych w niniejszym regulaminie lub przepisach 
prawa terminach. 

2. Zatrzymanie w stowarzyszeniu zainkasowanych kwot, niezależnie od ich wysokości, może 
nastąpić jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszym regulaminie. 

3. Stowarzyszenie powinno jednak dążyć do tego, aby jakiekolwiek kwoty zatrzymane 
w Stowarzyszeniu, za wyjątkiem kwot wyłączonych na podstawie § 9.1, zostały wypłacone 
uprawnionym lub w konsultacji z powołanym przez Zarząd zespołem ekspertów w inny, 
dopuszczalny prawnie sposób wykorzystane dla realizacji celów statutowych. 
Kompetencje, skład i zasady powoływania tego zespołu ekspertów określi w odrębnej 
uchwale Walne Zebranie Członków. 

 
§ 6. 

 
1. Stowarzyszenie dokonuje repartycji – z wyłączeniem repartycji na rzecz organizacji 

zbiorowego zarządzania – na podstawie przyjmowanych na dany okres zasad repartycji. 
2. Zasady repartycji, o których mowa w ust. 1 przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie 

uchwały. 
3. W zasadach repartycji, o których mowa w ust 1 określa się: 

a) okres, którego dotyczą, 
b) wysokość zainkasowanych w danym okresie opłat, 
c) wysokość zainkasowanych środków podlegających repartycji, 
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d) część zainkasowanych opłat przeznaczoną do repartycji bezpośrednio 
na rzecz uprawnionych, 

e) zatrzymane koszty inkasa i repartycji opłat w części przypadającej na 
część przeznaczoną do repartycji bezpośrednio na rzecz uprawnionych, 

f) zasady rozdziału opłat, o których mowa w pkt c) na uprawnionych, 
w szczególności kryteria udziału w repartycji, kryteria ustalania 
wysokości wynagrodzeń i sposób ustalania tych wynagrodzeń, wysokość 
minimalnej wypłaty jeżeli została ustalona, 

g) część zainkasowanych opłat polegających wyłączeniu spod repartycji 
zgodnie z niniejszym regulaminem.  

4. Podstawowym okresem w repartycji bezpośrednio na rzecz uprawnionych jest rok 
kalendarzowy. Nie wyklucza to możliwości dokonania repartycji jednocześnie za więcej 
niż jeden okres. 

5. Stowarzyszenie przygotowuje listy wynagrodzeń określające wysokość wynagrodzeń 
należnych każdemu z uprawnionych na podstawie przyjętych zasad repartycji nie później 
niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zasad repartycji na dany okres. Lista wynagrodzeń 
zawiera pełną nazwę wydawcy (zgodnie z wiedzą Stowarzyszenia na dzień publikacji listy), 
miejscowość siedziby wydawcy oraz kwotę wynagrodzenia. Część zainkasowanych opłat 
pozostała w wyniku niespełnienia kryterium minimum wydawniczego zdefiniowanego w 
zasadach repartycji zostaje przeznaczona na rezerwę na ewentualne roszczenia 
uprawnionych (na podstawie § 9 ust. 3–4), która po roku zostaje rozwiązana i włączona 
do repartycji bezpośrednio na rzecz uprawnionych w kolejnym roku kalendarzowym. 
Lista wynagrodzeń podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia. 

6. Zarząd może przyjąć, że lista wynagrodzeń zawiera wynagrodzenia uprawnionych 
przekraczające określoną kwotę. Pozostałe wynagrodzenia są kumulowane z obliczonymi 
w kolejnych okresach i umieszczane na liście wynagrodzeń po przekroczeniu kwoty 
określonej przez Zarząd. 

7. Po zatwierdzeniu listy wynagrodzeń Stowarzyszenie publikuje na stronie internetowej 
wykaz uprawionych oraz ogłasza przynajmniej w dwóch dziennikach ogólnokrajowych 
o publikacji tego wykazu.  

8. Zatwierdzona lista wynagrodzeń Stowarzyszenia może być uzupełniana w formie 
aneksów zawierających nazwy uprawnionych lub kwoty wynagrodzeń, które nie zostały 
uwzględnione na zatwierdzonej liście wynagrodzeń. Repartycja na rzecz tych 
uprawnionych odbywa się ze środków zgromadzonych na podstawie § 9 ust. 3–4.     

9. Stowarzyszenie po zatwierdzeniu listy wynagrodzeń dokonuje bez zbędnej zwłoki wypłat 
w drodze przelewu na rachunek bankowy uprawnionego po przekazaniu lub aktualizacji 
przez uprawnionego danych niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia. 

10. Po upływie 10 lat od dnia publikacji w przynajmniej dwóch dziennikach ogólnokrajowych 
informacji o publikacji wykazu uprawnionych na stronie internetowej Stowarzyszenia 
przedawniają się roszczenia uprawnionego o wypłacenie wynagrodzeń określonych w tym 
wykazie. Przedawnione środki zasilają utworzony na podstawie odrębnej uchwały 
Zarządu Stowarzyszenia fundusz celowy dokonujący repartycji za pomocą instrumentów 
pośrednich. 

11. Stowarzyszenie przyjmuje odrębne zasady repartycji na rzecz uprawnionych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłata środków na rzecz 
uprawnionych mających siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się 
z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, rekomendacji International 
Federation of Reproduction Rights Organisations na podstawie umów dwustronnych z 
właściwymi zagranicznymi organizacjami.  
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§ 7. 

 
1. Stowarzyszenie, kierując się przesłankami określonymi w  § 4.6., może przeznaczyć część 

zainkasowanych opłat na wypłaty uprawnionym przy pomocy instrumentów pośrednich. 
2. Zasady wypłat za pomocą instrumentów pośrednich ustala Zarząd Stowarzyszenia 

uchwałą. 
3. Zasady wypłat za pomocą instrumentów pośrednich nie mogą przewidywać świadczeń na 

rzecz innych podmiotów niż uprawnieni, z zastrzeżeniem postanowień § 5.3. 
4. Wypłaty za pomocą instrumentów pośrednich mogą być uzależnione od wniosku 

uprawnionego. 
5. Zasady wypłat za pomocą instrumentów pośrednich nie mogą naruszać istoty opłat jako 

wynagrodzenia uprawnionych z tytułu kopiowania utworów na prywatny użytek osób 
trzecich i związanego z nią sensu ekonomicznego i społecznego opłat. 

6. Zasady wypłat za pomocą instrumentów pośrednich mogą przewidywać, że niewypłacone 
w danym okresie środki przeznaczone będą do wypłat w okresach następnych. Zapis ten 
nie może jednak naruszać zasady określonej w § 5. 

 
§ 8. 

 
1. Repartycję i wypłatę opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania lub właściwych 

zagranicznych organizacji regulują przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz odpowiednich rozporządzeń Ministra Kultury wydanych na podstawie 
art. 20 i art. 20¹ tej ustawy, jak również zawarte na ich podstawie porozumienia i umowy. 

2. Repartycja na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania ma pierwszeństwo przed 
repartycją regulowaną wyłącznie niniejszym regulaminem. 

3. W zakresie jednak nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust 1, Stowarzyszenie 
odpowiednio stosuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

4. Nie może być traktowana jako repartycja na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania 
w rozumieniu niniejszego regulaminu repartycja dokonywana na rzecz uprawnionych 
wydawców za pośrednictwem reprezentującej ich organizacji zbiorowego zarządzania, 
jeżeli organizacja ta nie reprezentuje możliwej do zidentyfikowania kategorii podmiotów 
uprawnionych, a co za tym idzie nie jest możliwe ustalenie jej udziału w ogólnej puli 
zainkasowanych opłat na podstawie wymaganych prawem badań statystycznych. 

5. Stowarzyszenie zobowiązane jest do ścisłego współdziałania z innymi organizacjami 
zbiorowego zarządzania w celu dokonania zgodnej z prawem repartycji zainkasowanych 
opłat.  

 
§ 9. 

 
1. Stowarzyszenie w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa może 

wyłączyć z zainkasowanych opłat przeznaczonych do repartycji bezpośrednio na rzecz 
uprawnionych każdorazowo kwotę w wysokości nieprzekraczającej 10% i przeznaczyć ją 
na realizację celów statutowych polegających na rozwoju albo poprawie jakości 
zbiorowego zarządzania majątkowymi prawami autorskimi, wzmocnieniu ochrony 
majątkowych praw autorskich, upowszechnianiu wiedzy o prawie autorskim, prowadzeniu 
działań na rzecz rynku opartego o prawa własności intelektualnej usprawniających lub 
modernizujących działanie tego rynku lub zwiększających dostęp do tego rynku. 
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2. Stowarzyszenie może również określoną kwotę opłat wyłączyć od repartycji, zatrzymując 
ją jako zaliczkę na przyszłe koszty repartycji, które nie mogą być pokryte jednorazowo 
w danym okresie, a których poniesienie usprawiedliwione jest pełną realizacją zasad 
repartycji. 

3. Stowarzyszenie w uzasadnionych przypadkach może wyłączyć od repartycji określone 
kwoty opłat, zachowując je jako rezerwę na ewentualne roszczenia uprawnionych lub 
z tytułu roszczeń innych osób trzecich. 

4. Stowarzyszenie może ustalić stały poziom rezerw, o których mowa w ust 3. 
 

 III. Koszty inkasa i repartycji 
 

§ 10. 
 

1. Stowarzyszenie z zainkasowanych opłat oraz innych środków finansowych przeznaczonych 
do repartycji między uprawnionych potrąca na swoją rzecz uzasadnione i udokumentowane 
koszty inkasa oraz repartycji kwot zainkasowanych. 

2. Stowarzyszenie ustala na dany rok kalendarzowy kwotowy limit kosztów opisanych w ust 1. 
3. Po zakończeniu roku obrotowego, do końca marca, Stowarzyszenie dokonuje rozliczenia 

faktycznie poniesionych kosztów, o których mowa w ust 1. 
 

§ 11. 
 
1. W przypadku, gdy Stowarzyszenie dokonuje repartycji na rzecz organizacji zbiorowego 

zarządzania w trybie określonym w § 8  niniejszego regulaminu, Stowarzyszenie dokonuje po 
zakończeniu każdego kwartału rozliczenia udokumentowanych kosztów inkasa opłat oraz 
kosztów repartycji na rzecz uprawnionych organizacji zbiorowego zarządzania, przy czym 
kwestie terminarza i rozliczeń kosztów mogą być określone w odmienny sposób 
indywidualnie w umowach i porozumieniach z każdą z organizacji. Za koszty repartycji na 
rzecz uprawnionych organizacji zbiorowego zarządzania przyjmuje się także koszty 
przeprowadzenia badań statystycznych. 

2. Wyliczona zgodnie z ust 1 kwota kosztów obciąża pulę zainkasowanych opłat przypadających 
na rzecz uprawnionych organizacji zbiorowego zarządzania. 

 
§ 12. 

 
1. Stowarzyszenie może w umowach z poszczególnymi uprawnionymi zastrzec ryczałtową 

wysokość kosztów inkasa i repartycji. 
2. (skreślony) 
3. Stowarzyszenie nie może uzależniać w żaden sposób wypłaty opłat, w tym ich wysokości 

i terminów wypłat, od zawarcia umowy, o której mowa w ust 1. 
 

 IV. Postanowienia końcowe 
 

§ 13. 
 

Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia. 
 
 



Tekst jednolity po zmianie z 25 czerwca 2013 r. 

§ 14. 
 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2004 r. 


