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ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA AUTORÓW I WYDAWCÓW „POLSKA KSIĄŻKA” 

W ROKU 2011 

 

 

 

1. Dane Stowarzyszenia 

Nazwa: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”  

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

Numer KRS: 0000139675 

REGON: 356696170 

2. Aktualny statut Stowarzyszenia 

Obowiązujący na dzień 31 grudnia 2011 r. statut Stowarzyszenia Autorów i Wydawców 

„Polska Książka” (dalej: SAiW PK) stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

W roku sprawozdawczym nie były przyjmowane żadne zmiany statutu.  

3.  Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia  

  W roku 2011 Zarząd SAiW PK działał w składzie: 

  Andrzej Nowakowski – Prezes Zarządu (Grupa wydawców książki) 

  Jerzy Biernat – Wiceprezes Zarządu (Grupa autorów) 

  Grzegorz Gauden – Wiceprezes Zarządu (Grupa wydawców prasy) 



Sprawozdanie przedłożone przez Zarząd 15 maja 2012 r. 

Walnemu Zebraniu Członków  

S t r o n a  | 2 

Sprawozdanie opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 497), wydanego na podstawie art. 104 ust. 3
5 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

  Janusz Kobyliński – Członek Zarządu (Grupa autorów) 

  Piotr Mańkowski – Członek Zarządu (Grupa autorów) 

  Maciej Hoffman – Członek Zarządu (Grupa wydawców prasy) 

  Wiesław Podkański – Członek Zarządu (Grupa wydawców prasy) 

  Barbara Jóźwiak – Członek Zarządu (Grupa wydawców książki) 

  Rafał Skąpski – Członek Zarządu (Grupa wydawców książki) 

W roku 2011 Rada Nadzorcza SAiW PK działała w składzie: 

 Tadeusz Włudyka – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jacek Mojkowski  

Andrzej Nierychło  

Andrzej Rosner 

Jacek Ślusarczyk  

Aniela Topulos  

4. Podmioty utworzone przez Stowarzyszenie i podmioty, w których Stowarzyszenie 

jest akcjonariuszem lub wspólnikiem 

Brak takich podmiotów według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.  

5. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia 

a) Schemat struktury organizacyjnej Stowarzyszenia 

Według stanu na koniec roku sprawozdawczego SAiW PK zatrudniało 10 osób 

(dyrektor generalny, dyrektor biura, zastępca dyrektora/prawnik, specjalista ds. 

finansowych i prawnych, główna księgowa, specjalista ds. komunikacji i koordynator 

projektu  Arrow Plus, specjalista ds. inkasa i repartycji, specjalista ds. ISTC, konsultant 

ds. IT w projekcie Arrow Plus, specjalista ds. informatycznych) w łącznym wymiarze 

7,02 etatu.  

Ze względu na zaangażowanie SAiW PK w projekt Arrow Plus oraz z powodu prac 

związanych z implementacją w Polsce standardu ISTC (International Standard Text 

Code) 6 października 2011 r. podjęte zostały przez Zarząd uchwały zmieniające 

strukturę biura Stowarzyszenia.  

Dotychczasowy specjalista ds. inkasa i repartycji zmienił stanowisko na: specjalista ds. 

komunikacji, koordynator projektu Arrow Plus w Polsce. Na stanowisku specjalisty ds. 
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inkasa i repartycji zatrudniony został nowy pracownik w wymiarze 2/3 etatu. Zwiększył 

się także wymiar etatu i wzrosło uposażenie głównej księgowej. Ponadto zatrudnieni 

zostali: 

- specjalista ds. finansowych i prawnych (pełen etat), 

- specjalista ds. ISTC (3/4 etatu), 

- specjalista ds. informatycznych (1/2 etatu), 

- konsultant ds. IT w projekcie Arrow Plus (1/4 etatu).  

Z pracy w biurze SAiW PK zrezygnował z końcem roku sprawozdawczego 

dotychczasowy zastępca dyrektora i specjalista ds. prawnych i windykacji, który 

z dniem 1 stycznia 2012 r. zastąpiony został przez nowego pracownika zatrudnionego na 

stanowisku specjalisty ds. prawnych i windykacji.  

b) Oddziały terenowe 

SAiW PK według stanu na koniec roku sprawozdawczego nie posiadało oddziałów 

terenowych.  

c) Komisje, w tym komisje socjalne i promocyjne, oraz rady i inne zespoły 

powołane przez Stowarzyszenie 

Brak takich podmiotów według stanu na 31 grudnia 2011 r.  

d) Daty upływu kadencji organów Stowarzyszenia 

Kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej upływa 28 maja 2014 r.  

6. Działalność Stowarzyszenia w zakresie zbiorowego zarządzania i ochrony praw 

autorskich lub pokrewnych 

a) Tabele wynagrodzeń   

SAiW PK nie prowadziło do końca 2011 r. działalności licencyjnej na polach objętych 

obowiązkiem zatwierdzenia tabel wynagrodzeń i nie dysponuje w związku z tym 

zatwierdzonymi tabelami.  

b) Uchwały określające wysokość stawek wynagrodzeń za korzystanie z praw 

autorskich lub praw pokrewnych będących przedmiotem zbiorowego 

zarządzania 

SAiW PK nie prowadziło do 2011 r. włącznie działalności na tym polu (por. pkt 6 a) 

powyżej) i według stanu na koniec 2011 r. działało wyłącznie jako organizacja 



Sprawozdanie przedłożone przez Zarząd 15 maja 2012 r. 

Walnemu Zebraniu Członków  

S t r o n a  | 4 

Sprawozdanie opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 497), wydanego na podstawie art. 104 ust. 3
5 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

reprograficzna (organizacja zbiorowego zarządzania prawami reprograficznymi) 

w oparciu o licencje ustawowe z art. 20 i 20
1
 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), decyzję 

Ministra Kultury z dnia 10 marca 2003 r. (sygn. DP.WPA.024/509/02), statut, regulamin 

repartycji oraz uchwały repartycyjne, o których mowa poniżej (por. pkt 7). W związku 

z powyższym SAiW PK nie podjęło w roku sprawozdawczym przedmiotowych uchwał 

określających wysokość stawek wynagrodzeń za korzystanie z praw autorskich lub 

pokrewnych będących przedmiotem zbiorowego zarządzania. 

c)  Regulamin repartycji  

Regulamin repartycji SAiW PK uchwalony 23 stycznia 2004 r. stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania. Regulamin ten uległ zmianie w roku sprawozdawczym (na 

podstawie uchwały Zarządu nr Z/5/11 z 27 maja 2011 r. w przedmiocie przedłożenia 

Walnemu Zgromadzeniu Członków projektu zmiany Regulaminu Repartycji oraz 

uchwały Walnego Zgromadzenia Członków nr WZCz/4/11 z 17 czerwca 2011 r.  

w przedmiocie zmiany Regulaminu Repartycji) w następującym zakresie:  

1.  W § 4: 

a) ust. 2. a) otrzymuje brzmienie: „sprawiedliwego podziału mającego na celu kompensację za korzystanie 

z utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego,” 

b) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: „Ustalając uprawnionych oraz wysokość należnych wynagrodzeń 

Stowarzyszenie powinno korzystać z danych obejmujących repertuar całości lub większej części 

uprawionych, sporządzonych według jednolitych kryteriów.”  

c) dawne ust. 4. i ust. 5. otrzymują odpowiednio numerację ust. 5 i ust. 6. 

d) nowy ust. 6 (dawny ust. 5) otrzymuje brzmienie: „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.” 

2.  W § 6: 

a) ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Stowarzyszenie dokonuje repartycji – z wyłączeniem repartycji na rzecz 

organizacji zbiorowego zarządzania – na podstawie przyjmowanych na dany okres zasad repartycji.” 

b) w ust. 3. lit. c) otrzymuje brzmienie: „wysokość zainkasowanych środków podlegających repartycji,”, 

dodaje się nową literę e) w brzmieniu: „zatrzymane koszty inkasa i repartycji opłat w części przypadającej 

na część przeznaczoną do repartycji bezpośrednio na rzecz uprawnionych,” a dawne lit. e) do g) otrzymują 

odpowiednio numerację f) do h), 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Podstawowym okresem w repartycji bezpośrednio na rzecz uprawnionych jest 

rok kalendarzowy. Nie wyklucza to możliwości dokonania repartycji jednocześnie za więcej niż jeden 

okres.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „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, miejscowość siedziby wydawcy oraz kwotę wynagrodzenia. Lista wynagrodzeń podlega 

zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia.” 

e) dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu: „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.” 
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f) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Po zatwierdzeniu listy wynagrodzeń Stowarzyszenie publikuje na stronie 

internetowej wykaz uprawionych oraz ogłasza przynajmniej w dwóch dziennikach ogólnokrajowych 

o publikacji tego wykazu.” 

g) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje numerację ust. 8 w brzmieniu: „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” 

h) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „Stowarzyszenie przyjmuje odrębne zasady repartycji na rzecz 

uprawnionych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłaty środków na rzecz 

uprawnionych mających siedziby poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej odbywają się z uwzględnieniem 

rekomendacji International Federation of Reproduction Rights Organisations oraz umów dwustronnych 

z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania” 

3.  W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stowarzyszenie, kierując się przesłankami określonymi w § 4.6., może 

przeznaczyć część zainkasowanych opłat na wypłaty uprawnionym przy pomocy instrumentów 

pośrednich.” 

4.  W § 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stowarzyszenie w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa 

może wyłączyć z zainkasowanych opłat przeznaczonych do repartycji bezpośrednio na rzecz uprawnionych 

każdorazowo kwotę w wysokości nie przekraczającej 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.” 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „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.” 

5.  W § 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „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.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Stowarzyszenie ustala na dany rok kalendarzowy kwotowy limit kosztów 

opisanych w ust 1.” 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Po zakończeniu roku obrotowego, do końca marca, Stowarzyszenie dokonuje 

rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów, o których mowa w ust 1.” 

d) skreśla się ust. 4 i ust. 5. 

6. W § 11 skreśla się ust. 3. 

 

Obowiązujący na dzień 31 grudnia 2011 r. ujednolicony tekst regulaminu repartycji, 

zawierający zmiany wprowadzone uchwałą WZCz z 17 czerwca 2011 r., stanowi 

załącznik do niniejszego sprawozdania.   

d) Liczba członków Stowarzyszenia 

Według stanu na koniec roku 2011 SAiW PK miało 48 członków (w trakcie roku 

sprawozdawczego przyjęto do SAiW PK 3 nowych członków zwykłych). Żaden 

z członków SAiW PK nie powierzył SAiW PK praw w zbiorowy zarząd.  

e) Podmioty, które powierzyły Stowarzyszeniu prawa w zbiorowy zarząd 

Na koniec roku sprawozdawczego brak takich podmiotów.   

f) Wzory stosowanych przez Stowarzyszenie umów, których przedmiotem jest 

powierzenie praw w zbiorowy zarząd 

Na koniec roku 2011 obowiązywały formalnie wzory umów powierniczych przyjęte 

przez Zarząd SAiW PK w roku 2006 (uchwała Zarządu nr Z/25/06 z dnia 18 
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października 2006 r. w przedmiocie zatwierdzenia wzorów umów dotyczących 

zbiorowego zarządzania), w praktyce niestosowane jak dotąd nigdy przez SAiW PK. W 

trakcie roku sprawozdawczego trwały prace nad zmianą tych wzorów umów.   

g) Umowy zawarte z podmiotami korzystającymi z utworów w zakresie 

zbiorowego zarządzania oraz wzory takich umów 

Brak przedmiotowych umów; według stanu na koniec 2011 r. obowiązują wzory 

określone w uchwale, o której mowa w pkt. 6 f) powyżej, także w praktyce jak dotąd 

niestosowane. W trakcie roku sprawozdawczego trwały prace nad zmianą tych wzorów 

umów.  

h) Wysokość pobranych wynagrodzeń i opłat z tytułu zbiorowego zarządzania 

oraz wysokość i rodzaj potrąceń, w tym prowizji za pobór wynagrodzeń lub 

opłat 

Inkaso i repartycja opłat od producentów i importerów urządzeń reprograficznych oraz 

związanych z nimi czystych nośników oraz od posiadaczy urządzeń reprograficznych 

pobieranych na mocy art. 20 oraz 20
1
 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.) stanowi w chwili 

obecnej podstawę działalności operacyjnej SAiW PK.  

W roku sprawozdawczym 2011 bieżące inkaso opłat pobieranych na podstawie art. 20 

ust. 1 oraz art. 20
1
 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyniosło 

3 788 286,12 zł, z czego 49 462,04 zł przypadło na opłaty wnoszone przez posiadaczy 

urządzeń reprograficznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich (tzw. punkty 

ksero), natomiast pozostałe 3 738 824,08 zł na opłaty wnoszone przez producentów 

i importerów kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych 

oraz producentów i importerów czystych nośników.  

Dużą rolę w uzyskaniu takiej kwoty inkasa opłat za rok 2011 r. odegrało podniesienie 

opłaty wnoszonej przez producentów i importerów papieru kserograficznego, które 

nastąpiło wraz z wejściem w życie 1 lipca 2011 r. nowego brzmienia załącznika nr 3 

(Dz. U z 2011 r. Nr 105, poz. 616) do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 

2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania 

utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez 
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producentów i importerów (Dz. U. z 2003 r. Nr 105 poz. 991 z późn. zm.). Opłata od 

producentów i importerów papieru kserograficznego była przed tą zmianą 

niewspółmiernie niska, przez co inkaso opłat z tego tytułu nie stanowiło realnej wartości 

ekonomicznej.  

W roku 2011 koszty działalności SAiW PK zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 

wyniosły 812 324,1 zł, z czego 615 689,08 zł stanowiły koszty administracyjne, 

139 464,68 zł – pozostałe koszty, oraz 57 170,34 zł – koszty finansowe. Koszty 

działalności SAiW PK w 2011 r. stanowiły 20,3% wpływów z tytułu opłat 

reprograficznych powiększonych o przychody finansowe (odsetki od lokat). 

Zarząd SAiW PK podjął 22 grudnia 2011 r. uchwałę nr Z/22/11 w przedmiocie przyjęcia 

zasad repartycji środków z roku 2009 należnych wydawcom książek, której punkt I.1. 

dotyczył przeznaczenia na cele określone § 9 ust. 1 Regulaminu Repartycji kwoty 

109 066,94 zł. Kwota ta stanowiła 10-procentowy odpis z repartycji, z przeznaczeniem 

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.  

i) Wysokość kwot pochodzących z potrąceń od pobranych opłat, przeznaczonych 

na fundusze specjalne lub promocję twórczości 

Poza wskazanym powyżej w pkt 6 h) 10-procentowym odpisem z przeznaczeniem na 

cele statutowe SAiW PK nie dokonuje innych potrąceń na fundusze specjalne lub 

promocję twórczości.   

j) Wskazanie wysokości wynagrodzeń wypłaconych podmiotom uprawnionym 

z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych 

Listę wynagrodzeń repartycyjnych przyznanych wydawcom książek oparto w 2011 r. 

wzorem lat ubiegłych na materiałach statystycznych Biblioteki Narodowej, 

zawierających dane o wielkości produkcji wydawniczej z podziałem na wydawców lub 

grupy wydawców oraz na typy publikacji (naukowe, popularne, zawodowe, podręczniki 

szkolne, beletrystyka); zastosowano także kryteria ilościowe wydanych w danym 

przedziale czasowym publikacji określonego rodzaju w celu wyeliminowania instytucji 

niedziałających stale jako wydawcy.  
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W 2011 r. SAiW PK dokonało uznań z tytułu repartycji opłat reprograficznych na łączną 

sumę 1 506 929,35 zł. Uznań dokonano bezpośrednio na rzecz wydawców książek oraz 

na rzecz wydawców prasy za pośrednictwem Stowarzyszenia Wydawców Repropol – 

wszystkie te podmioty zaliczają się do grupy osób, w imieniu których SAiW PK 

dokonała poboru wynagrodzeń w oparciu o licencję ustawową i decyzję Ministerstwa, 

o których mowa w pkt 6 b). Członkostwo danego wydawcy w SAiW PK bądź jego brak 

pozostaje bez wpływu na dokonywaną przez SAiW PK repartycję środków zebranych na 

podstawie art. 20 oraz 20
1
 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.   

Suma wypłat z tytułu repartycji dokonanych w 2011 r. na rzecz wydawców książki 

wyniosła 511 049,31 zł, a na rzecz wydawców prasy (za pośrednictwem SW Repropol) 

– 690 188,29 zł. Różnica pomiędzy podaną wyżej kwotą uznania a kwotą wypłaty 

wynika z faktu, iż kwota uznania zawiera również koszty działalności statutowej SAiW 

PK za poszczególne lata, które obejmuje wypłata (nie tylko za rok 2011). Od 

przypadającej na danego wydawcę kwoty uznania SAiW PK dokonuje potrącenia 

przypadającego na danego wydawcę kosztu jednostkowego SAiW PK oraz naliczonego 

od tego kosztu podatku VAT.  

Tempo dokonywanej przez SAiW PK repartycji pozostaje w bezpośrednim związku 

z aktywnością samych uprawionych i ich reakcjami na monity dotyczące podawania 

aktualnych danych wydawnictw (w tym numeru konta, informacji o fuzjach lub 

podziałach itp.). Na tempo repartycji dokonywanej w roku 2011 bezpośredni wpływ 

miała konieczność ustalenia czasowego zakresu obowiązku płacenia VAT-u przez 

SAiW PK (w związku z uznaniem SAiW PK za płatnika VAT wskutek zmiany ustawy 

o podatku od towarów i usług) oraz potrzeba dokonania wstecz obliczeń związanych 

z opodatkowaniem. W ciągu roku sprawozdawczego SAiW PK zleciło przygotowanie 

i uzyskało szereg interpretacji podatkowych, które potwierdziły fakt bycia przez 

SAiW PK podmiotem zobowiązanym z tytułu VAT oraz określiły zasady rozliczania 

tego podatku. 26 września 2011 r. dokonano zgłoszenia rejestracyjnego SAiW PK jako 

płatnika VAT od grudnia 2005 r. 

k) Wysokość środków pobranych w roku sprawozdawczym i latach poprzednich 

niepodzielonych lub niewypłaconych na koniec roku sprawozdawczego, 

z wyjaśnieniem zasad, które organizacja zbiorowego zarządzania stosuje w celu 
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określenia środków, co do których upłynął termin przedawnienia roszczeń, oraz 

ze wskazaniem na wysokość tych środków 

Szczegółowe zestawienie środków pobranych w roku sprawozdawczym i latach 

poprzednich niepodzielonych lub niewypłaconych na koniec roku sprawozdawczego 

przedstawione zostało w Załączniku nr 1 do Raportu uzupełniającego opinię 

niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego na dzień 31 

grudnia 2011 r. SAiW PK. Wszystkie inkasowane przez SAiW PK środki są włączane 

do puli podlegającej repartycji, natomiast wielkość wpływu w roku obrotowym jest 

podstawą do obliczenia indywidualnych kwot należnych poszczególnym wydawcom 

(przy wykorzystaniu danych bilansowych SAiW PK i statystycznych Biblioteki 

Narodowej dotyczących działalności wydawniczej za 2 lata wstecz oraz struktury 

kopiowania w roku repartycyjnym). Kwoty te są następnie doliczane do indywidualnych 

kont repartycyjnych każdego z tych wydawców prowadzonych w bazach danych SAiW 

PK i, jeżeli spełnione są określone warunki (kwota wynagrodzenia wynosi co najmniej 

300 zł, a wydawca podał wszystkie dane niezbędne do przelewu), środki są przelewane 

na konta bankowe uprawnionych. W razie niespełnienia warunków należne kwoty 

kumulują się na tych kontach i są wypłacane po spełnieniu wszystkich ww. warunków.  

Dodatkowo w SAiW PK kumulują się kwoty należne wydawcom zagranicznym oraz 

krajowym wydawcom druków kartograficznych i muzycznych, jak również grupom 

podmiotów (określanych kodami zbiorowymi w klasyfikacji Biblioteki Narodowej), 

które przez długi czas nie mogły zostać rozdzielone na poszczególne podmioty 

z powodu braku możliwości dokładnej identyfikacji wszystkich uprawnionych, a tym 

samym jasnego określenia zasad podziału (w chwili obecnej bliskie zakończenia są 

prace związane z rozkodowaniem określonych grup czy też identyfikacją uprawnionych 

lub opracowaniem zasad wypłat repartycji zagranicznej). 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wartość środków pieniężnych na kontach SAiW PK 

wyniosła 7 529 923,83 zł i kwota ta obejmuje zarówno niewypłacone do dnia 

bilansowego środki z repartycji za rok 2009, jak i za poprzednie lata, oraz środki 

zgromadzone w latach 2010–2011. Przyczyny wstrzymania wypłat w minionym okresie 

opisuje pkt 6 j).  

Jak wskazano wyżej, z uwagi na stosowane zasady repartycji nie upłynął termin 
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przedawnienia żadnych roszczeń należnych wydawcom, w związku z czym żadne środki 

na rachunkach SAiW PK nie mogą zostać uznane za przedawnione i nie podlegające 

wypłacie.  

l) Omówienie umów i porozumień zawartych z krajowymi i zagranicznymi 

organizacjami zbiorowego zarządzania, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu 

oraz okresu obowiązywania 

SAiW PK zawarło dnia 1 października 2005 r. porozumienie z SW Repropol (dalej: 

Porozumienie) w przedmiocie metod podziału zainkasowanych w latach 2003 i 2004 

opłat reprograficznych należnych wydawcom prasy i zakreślenia ram prawnych podziału 

opłat za lata kolejne. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony z prawem dla 

każdej ze stron rozwiązania go za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego (§ 7 ust. 4 Porozumienia). Zgodnie z § 6 

ust. 8 Porozumienia SW Repropol zobowiązane jest do podziału otrzymanych od SAiW 

PK kwot wynagrodzeń na rzecz wydawców prasy, zgodnie z przepisami prawa 

i zasadami ustalonymi w jego aktach wewnętrznych, w szczególności w regulaminie 

repartycji.  

SAiW PK nawiązało też kontakt z kilkoma organizacjami zagranicznymi, m.in. 

z organizacją belgijską Reprobel, w celu wypracowania umów bilateralnych 

dotyczących wzajemnej wymiany środków finansowych zebranych z tytułu opłat 

reprograficznych.  

W maju 2010 r. Walne Zebranie Członków SAiW PK poparło przystąpienie SAiW PK 

do udziału w projekcie Arrow Plus i zarekomendowało Zarządowi SAiW PK podjęcie 

odpowiednich działań (uchwała nr WZCz/7/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udziału 

SAiW „Polska Książka” w projekcie Arrow Plus). W efekcie SAiW PK przystąpiło do 

konsorcjum 25 innych organizacji z krajów Unii Europejskiej, które ma kontynuować 

projekt Arrow (pod nazwą Arrow Plus). Projekt Arrow Plus (w 80% finansowany przez 

UE) służy stworzeniu infrastruktury informacyjnej dotyczącej książek, w celu ułatwienia 

pozyskiwania licencji, m.in. na digitalizację zbiorów bibliotecznych. SAiW PK zostało 

jedynym polskim partnerem projektu Arrow Plus. Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 

2011 r. Pracownicy biura SAiW PK wzięli udział w spotkaniach w Bolonii w czerwcu 
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2011 r., a także podczas Targów Książki we Frankfurcie (październik 2011 r.) i odtąd 

realizują projekt zgodnie z jego harmonogramem. Projekt potrwa do 30 września 2013 r.  

SAiW PK jest ponadto aktywnym członkiem organizacji IFRRO (International 

Federation of Reproduction Rights Organisations). Przedstawiciele SAiW PK 

uczestniczyli w Walnym Zebraniu Członków tej organizacji w Lublanie w dniach 20–25 

października 2011 r. SAiW PK brało także udział w elektronicznej wymianie informacji 

i opinii na forum IFRRO, głównie w ramach Equipment Levy Forum skupiającym 

organizacje inkasujące opłaty od producentów i importerów urządzeń reprograficznych 

oraz w ramach Public Lending Right Forum. 

m) wskazanie wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych podmiotom 

zagranicznym w roku sprawozdawczym 

W roku sprawozdawczym nie wypłacono świadczeń z tytułu repartycji podmiotom 

zagranicznym ze względu na nieprzyjęcie do końca roku obrotowego zasad podziału 

kwot wydzielonych do repartycji zagranicznej. Kwoty przeznaczone do repartycji 

zagranicznej wydzielane są przez SAiW PK w drodze uchwał repartycyjnych w oparciu 

o badania struktury kopiowania (określony procent kwoty przypadającej na kategorię 

„podręczniki do nauki języków obcych oraz książki obcojęzyczne” zgodnie z pkt I.1. 

uchwały Zarządu nr Z/13/07 z 11 grudnia 2007 r.). W roku 2011 do podziału między 

zagranicznych wydawców książek wyłączono 75 444,67 zł (uchwała Zarządu SAiW PK 

Z/22/11 z 22 grudnia 2011 r. w przedmiocie przyjęcia zasad repartycji środków z roku 

2009 należnych wydawcom książek). W poprzednim roku obrotowym (2010) z tego 

tytułu dokonano wyłączenia w wysokości 137 163,86 zł (uchwała Zarządu SAiW PK 

nr Z/12/10 z 28 grudnia 2010 r. w przedmiocie przyjęcia zasad repartycji środków 

z roku 2008 oraz uzupełnienia zasad repartycji środków z roku 2007 należnych 

wydawcom książek).  

n) Informacje o porozumieniach, o których mowa w art. 107
1 

ust. 1, 2 lub 4 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub 

o wyznaczeniu podmiotu, o którym mowa w art. 107
1 

ust. 4 tej ustawy 

Brak przedmiotowych porozumień z udziałem SAiW PK na koniec roku 

sprawozdawczego, nie został również wyznaczony podmiot, o którym mowa w art. 107
1 

ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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o)  Omówienie sposobu zarządzania środkami pieniężnymi uzyskanymi z opłat 

i wynagrodzeń, od czasu ich pobrania do czasu ich wypłaty uprawnionym 

Środki pieniężne uzyskane z opłat od czasu ich pobrania do czasu wypłaty uprawnionym 

umieszczane są przez SAiW PK na lokacie bankowej, a wypracowany zysk jest 

przekazywany wydawcom książki w formie repartycji bezpośredniej i wydawcom prasy 

w formie repartycji pośredniej (za pośrednictwem SW Repropol). Odsetki od lokat 

w roku 2011 przyniosły dochód w wysokości 207 506,14 zł; inkaso całkowite, czyli 

obejmujące ww. wpływy z opłat reprograficznych łącznie z odsetkami od lokat, 

wyniosło w 2011 r. 3 995 792,26 zł. 

7. Posiedzenia Zarządu oraz uchwały dotyczące zbiorowego zarządzania 

W roku 2011 Zarząd Stowarzyszenia odbył 3 posiedzenia i przyjął 23 uchwały. Uchwały 

Zarządu podejmowane były w trakcie zebrań, a także z wykorzystaniem, dopuszczonej 

przez Statut SAiW PK, drogi elektronicznej.  

W roku sprawozdawczym podjęte zostały następujące uchwały dotyczące zbiorowego 

zarządzania: 

- uchwała Zarządu SAiW PK nr Z/3/11 z dnia 25 marca 2011 r. w przedmiocie 

utworzenia rezerwy na podatek VAT,  

- uchwała Zarządu SAiW PK nr Z/4/11 z dnia 25 marca 2011 r. w przedmiocie 

utworzenia subkonta na środki z przeznaczeniem dla SW Repropol,  

- uchwała Zarządu SAiW PK nr Z/5/11 z dnia 27 maja 2011 r. w przedmiocie 

przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków projektu zmiany Regulaminu Repartycji, 

- uchwała Walnego Zebrania Członków SAiW PK nr WZCz/4/11 z dnia 17 czerwca 

2011 r. w przedmiocie zmiany Regulaminu Repartycji,  

- uchwała Zarządu SAiW PK nr Z/15/11 z dnia 6 października 2011 r. w przedmiocie 

sporządzenia miesięcznych deklaracji uwzględniających podatek od towarów i usług 

(VAT),  

- uchwała Zarządu SAiW PK nr Z/22/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w przedmiocie 

przyjęcia zasad repartycji środków z roku 2009 należnych wydawcom książek,  

- uchwała Zarządu SAiW PK nr Z/23/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w przedmiocie 

zatwierdzenia list wynagrodzeń należnych wydawcom książek za lata 2008 i 2009 oraz 
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w przedmiocie przyjęcia wskaźnika kosztowego do wypłat repartycji z lat 

wcześniejszych.  

8. Przewidywane kierunki rozwoju Stowarzyszenia w zakresie związanym ze 

zbiorowym zarządzaniem i ochroną praw autorskich i praw pokrewnych oraz 

realizacji celów statutowych 

SAiW PK w dalszym ciągu koncentrowało się będzie przede wszystkim na działalności 

statutowej w zakresie inkasa i dystrybucji opłat reprograficznych pobieranych w oparciu 

o przepisy art. 20 i 20
1 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Dzięki rozwiązaniu w ostatnich miesiącach szeregu niejasności dotyczących kwestii 

podatkowych, które doprowadziły do wstrzymania repartycji środków przez dłuższy 

okres czasu, w pierwszej kolejności SAiW PK będzie przeprowadzało przez cały rok 

2012 wypłatę wszystkich zaległych wynagrodzeń. W ramach tego podjęte zostaną 

działania związane zarówno z rozwiązywaniem problemów związanych 

z niemożliwością wypłaty środków repartycyjnych niezidentyfikowanym wydawcom, jak 

również dopracowane zostaną zasady wypłaty środków zgromadzonych w celu 

wykonania repartycji zagranicznej oraz dla wydawców dzieł kartograficznych 

i muzycznych oraz zawierane będą odpowiednie umowy, o których mowa w pkt 6 m). 

Trwają również analizy i konsultacje dotyczące ewentualnego włączenia do działalności 

SAiW PK działań opartych na licencjach indywidualnych i grupowych. 

Zarząd SAiW PK kontynuował będzie działania na rzecz ulepszenia zapisów 

dotyczącego reprografii załącznika nr 3 do rozporządzenia z 2 czerwca 2003 r. w sprawie 

wysokości opłat od producentów i importerów urządzeń reprograficznych oraz czystych 

nośników, zwłaszcza w kontekście toczących się w Unii Europejskiej w momencie 

przyjmowania niniejszego sprawozdania mediacji w sprawie systemu poboru opłat pod 

patronatem Komisji Europejskiej. SAiW PK tak jak dotychczas angażować się będzie 

w ten proces za pośrednictwem organizacji IFRRO. 

Na forum IFRRO SAiW PK będzie również tak jak dotychczas aktywnie uczestniczyć we 

wszystkich pracach IFRRO: zwłaszcza dotyczących Public Lending Right, prawa 

autorskiego w dobie cyfryzacji, zwłaszcza cyfryzacji i licencjonowania w edukacji, oraz 

roli organizacji zbiorowego zarządzania na forum światowym i europejskim (w ramach 

UE i World Intellectual Property Organisation).  
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Sprawozdanie opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 497), wydanego na podstawie art. 104 ust. 3
5 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

Zarząd SAiW PK za jeden z priorytetów uznaje też udział SAiW PK w bieżących 

konsultacjach dotyczących zarówno krajowego, jak i europejskiego i międzynarodowego 

prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej, prowadzonych przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Administracji 

i Cyfryzacji. Kluczowym aspektem jest tu dla SAiW PK wypracowanie rozwiązań 

w ramach planowanych reform prawa autorskiego, w szczególności jeśli chodzi o: kształt 

i zakres dozwolonego użytku, model pobierania opłat reprograficznych, implementację 

do polskiego porządku prawnego Public Lending Right, licencjonowanie w edukacji, 

rozwiązania związane z zarządzaniem prawami licencyjnymi do dzieł out-of-commerce 

i osieroconych, zwłaszcza w perspektywie uczestnictwa SAiW PK w projekcie Arrow 

Plus i tworzenia związanych z tym baz danych.  

SAiW PK w dalszym ciągu realizowało będzie bardzo istotny dla rynku wydawniczego 

i informacji o prawach autorskich projekt Arrow Plus zgodnie z jego harmonogramem 

przyjętym przez Konsorcjum, o którym mowa w pkt 5 a) i 6 l) powyżej. 

Ponadto SAiW PK dążyło będzie do upowszechnienia w Polsce standardu ISTC, czyli 

Międzynarodowego Standardu Kodującego dla Tekstów (por. pkt 5 a) powyżej), 

kodującego dany tekst niezależnie od formy, jaką przyjmuje on w procesie 

wydawniczym.   

Istotną częścią działalności SAiW jest upowszechnianie wśród autorów i wydawców 

wiedzy o prawie autorskim, czemu służyć będą kolejne branżowe spotkania, prezentacje 

szkoleniowe dla wydawców i organizowane bądź współorganizowane przez SAiW 

konferencje
1
. 

 

 

 

Dr Andrzej Nowakowski 

Prezes Zarządu SAiW Polska Książka  

                                                 
1
 W dniach 5–6 kwietnia 2011 r. SAiW PK zorganizowało konferencję „Korzystanie z książek i prasy a prawa autorów 

i wydawców – sytuacja w Polsce na tle europejskim”, a 12 grudnia 2011 r. międzynarodową konferencję antypiracką 

z udziałem wiodących firm świadczących usługi antypirackie w branży wydawniczej. 

 


