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Sprawozdanie finansowe

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania:

Data sporządzenia sprawozdania:

Rodzaj sprawozdania:

- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania:

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy
o rachunkowości

Nazwa firmy:

Siedziba:

Adres:

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Identyfikator podatkowy NIP: 6772208353
Numer KRS: 0000139675

2022-03-22

Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM
MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA
2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)

2021-01-01...2021-12-31

STOWARZYSZENIE AUTORÓW I WYDAWCÓW COPYRIGHT POLSKA

województwo małopolskie, powiat M. Kraków, gmina M. Kraków, miejscowość Kraków

9499Z,

ul. Krupnicza 12/6 31-123 Kraków

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

2021-01-01...2021-12-31

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
- środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł są amortyzowane metodą degresywną
- środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł, a powyżej 1 500 zł są amortyzowane w 100% z chwilą ich wydania do użytkowania
- środki trwałe o wartości do 1 500 zł są traktowane jak materiały i obciążają konto zużycia materiałów
- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Inwestycje długoterminowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia.
W sprawozdaniu rocznym przychody statutowe  wykazano w ujęciu kasowym, tj. w wysokości kwot otrzymanych w okresie
sprawozdawczym.
W Stowarzyszeniu nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.
Stowarzyszenie nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym:
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Sprawozdanie finansowe

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t. jedn Dz. U. 2021,
Nr 217z późn. zm.) na podstawie art. 46 ust. 5 pkt. 6), art. 47 ust. 4 pkt. 6), art. 48 ust. 5 ustawy z zastosowaniem  wzoru sprawozdania
finansowego wynikającym z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości określającego zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu
finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i
2 tej ustawy. Dodatkowo na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i
prawami pokrewnymi (Dz. U z 2018 r., poz.1293) sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zawiera rachunek przepływów pieniężnych
sporządzany na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości metodą bezpośrednią, zgodnie ze wzorem
zawartym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, który powinien być stosowany przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń
i zakłady reasekuracji.

Wynik finansowy prezentowany w  rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy osiągniętymi w roku obrotowym przychodami a
współmiernymi do nich kosztami i sporządzony jest zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o Rachunkowości.

II.8.4. Pozostałe

Jednostka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie Art. 17 ust. 1, pkt 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z dnia 15.lutego 1992 r. z późn. zm.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
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Sprawozdanie finansowe

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer Opis Stan na 2021-12-31 Stan na 2020-12-31
Aktywa 13 123 332,53 12 444 368,67

A +Aktywa trwałe 7 664 416,53 6 178 525,25
A.I  +Wartości niematerialne i prawne 14 064,50 28 129,00
A.II  +Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
A.III  +Należności długoterminowe 0,00 0,00
A.IV  +Inwestycje długoterminowe 7 650 352,03 6 150 396,25
A.V  +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B +Aktywa obrotowe 5 458 916,00 6 265 843,42
B.I  +Zapasy 0,00 0,00
B.II  +Należności krótkoterminowe 53 214,38 23 058,75
B.III  +Inwestycje krótkoterminowe 4 024 385,93 4 742 281,05
B.IV  +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 381 315,69 1 500 503,62
C +Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Pasywa 13 123 332,53 12 444 368,67
A +Fundusz własny 1 744 168,11 1 746 718,11
A.I  +Fundusz statutowy 1 744 168,11 1 746 718,11
A.II  +Pozostałe fundusze 0,00 0,00
A.III  +Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
A.IV  +Zysk (strata) netto 0,00 0,00
B +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 379 164,42 10 697 650,56
B.I  +Rezerwy na zobowiązania 9 406 300,42 8 978 983,58
B.II  +Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
B.III  +Zobowiązania krótkoterminowe 1 972 859,00 1 718 666,98
B.IV  +Rozliczenia międzyokresowe 5,00 0,00
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Sprawozdanie finansowe

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591,
z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Numer Opis Za okres 2021-01-
01...2021-12-31

Za okres 2020-01-
01...2020-12-31

A Przychody z działalności statutowej 19 232 502,37 16 690 188,25
A.I +Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
A.II +Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
A.III +Przychody z pozostałej działalności statutowej 19 232 502,37 16 690 188,25
B Koszty działalności statutowej 19 862 420,13 17 018 646,22
B.I +Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
B.II +Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
B.III +Koszty pozostałej działalności statutowej 19 862 420,13 17 018 646,22
C Zysk (strata) z działalnosci statutowej (A-B) -629 917,76 -328 457,97
D Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00
E Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00
G Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -629 917,76 -328 457,97
I Pozostałe przychody operacyjne 23 238,85 248,44
J Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00
K Przychody finansowe 608 377,91 333 996,53
L Koszty finansowe 0,00 0,00
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 1 699,00 5 787,00
N Podatek dochodowy 1 699,00 5 787,00
O Zysk (strata) netto (M-N) 0,00 0,00
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Sprawozdanie finansowe

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Rachunek przepływów pieniężnych- metoda bezpośrednia

2021_cash_flow.pdf
Rachunek przepływów pieniężnych- metoda bezpośrednia
Załączony plik:

V.2. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2021

2021_informacja_dodatkowa_do_SF.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2021
Załączony plik:
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Sprawozdanie finansowe

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Rok bieżący Rok poprzedni
Z zysków

kapitałowych
Z zysków

kapitałowych
Z innych źródeł

przychodu
Z innych źródeł

przychodu
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
19 864 119,13 17 024 433,22

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
8 939,15 30 457,38

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
19 862 421,13 17 018 646,22

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

Kierujący jednostką

................................................
Data i podpis

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

................................................
Data i podpis

© Soneta 2022, enova365 2112.5.7 sn: 76230002
7/7

Numer Opis
Wartość łączna Wartość łączna

A. Zysk / strata 1 699,00 5 787,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania 19 864 119,13 17 024 433,22

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku
bieżącym 0,00 0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,
ujęte w latach ubiegłych 0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 8 939,15 30 457,38

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów 0,00 0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w
latach ubiegłych 0,00 0,00

H. Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania 19 862 421,13 17 018 646,22

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 8 939,15 30 457,00

K. Podatek dochodowy 1 699,00 5 787,00



REGON:

NIP:

KRS:

2020 2021

2 3

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy 15 153 677,35 zł       17 864 501,26 zł      

1. Sprzedaż

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 15 153 677,35 zł       17 864 501,26 zł      

II. Wydatki 15 662 368,87 zł       17 334 092,37 zł      

1.   Dostawy i usługi 13 853 326,95 zł       15 214 517,44 zł      

2.   Wynagrodzenia netto 633 546,83 zł            907 866,83 zł           

3.   Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 396 052,44 zł            463 405,09 zł           

4.   Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 751 745,00 zł            724 937,00 zł           

5.   Inne wydatki operacyjne 27 697,65 zł              23 366,01 zł             

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) 508 691,52 zł-           530 408,89 zł          

B. Przepływy środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnej
I. Wpływy 185 355,98 zł            272 054,75 zł           

1. 
Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

2. 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i 
prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 185 355,98 zł            272 054,75 zł           

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 185 355,98 zł            272 054,75 zł           

   - zbycie aktywów finansowych
   - dywidendy i udziały w zyskach
   - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
   - odsetki 185 355,98 zł            272 054,75 zł           

   - inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 833 214,21 zł            217 703,97 zł           

42 114,21 zł              20 402,98 zł             

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 791 100,00 zł            197 300,99 zł           

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 791 100,00 zł            197 300,99 zł           

   - nabycie aktywów finansowych 791 100,00 zł            197 300,99 zł           

   - udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwesycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 647 858,23 zł-            54 350,78 zł             

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców  Copyright Polska 

356696170

0000139675

677-22-08-353

Krupnicza 12/6; 31-047 K raków 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2021 R.
METODA BEZPOŚREDNIA

Kwota w zł za rok:Wyszczególnienie

                                                                1

1. Nabycie wartości niemater. i prawnych  oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 



C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy -  zł                        -  zł                       

2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki

9. Inne wydatki fianansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -  zł                        -  zł                       

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 1 156 549,75 zł-        584 759,67 zł          

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 156 549,75 zł-         584 759,67 zł          

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 892 704,19 zł        736 154,44 zł          

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: 736 154,44 zł           1 320 914,11 zł       

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Sporządzono dnia: 22.03.2022 r. 

Barbara Jóźwiak                                    Zbigniew Czerwiński    Janusz Kobyliński 

Prezes Zarządu                                     Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu

Piotr Dobrołęcki                                      Marzenna Wojciechowska Małgorzata Skowrońska 

Członek Zarządu                                   Członek Zarządu Członek Zarządu 

Osoba której powierzono obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych : 
Monika Gondek 

Główna Księgowa 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału



 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA  

DO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 rok  

 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, dawniej Stowarzyszenie Autorów 
i Wydawców „Polska Książka”, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 
0000139675 w dniu 21.11.2002 r. 

Podstawowy rodzaj działalności – działalność statutowa: zbiorowe zarządzanie prawami 
autorskimi i ochrona praw autorskich do utworów, pobieranie opłat i innych należności 
z tytułu wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych licencji 
ustawowych i innych odpłatnych form dozwolonego użytku chronionych utworów. 

 

2. Jednostka została utworzona na czas nieoznaczony.  
 

3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku. 

 

4. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie 

nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego w dalszym ciągu występują na całym świecie zdarzenia związane z  wirusem 

SARS-CoV-2, które mogą mieć wpływ na globalną sytuację gospodarczą, a co za tym idzie na 
sytuację finansową firm z wielu branż. Jednakże biorąc pod uwagę rok sprawozdawczy, 
Stowarzyszenie z całą pewnością nie odczuło skutków obostrzeń związanych z walką z 
pandemią. Zarówno uzyskane przychody jak i realizacja celów statutowych zostały wykonane 
zgodnie z założonym planem budżetowym. 

W stosunku do poprzedniego roku zanotowano wzrost przychodów, jak i kosztów 
statutowych, co oznacza większą kwotę wynagrodzeń dla wydawców. 

 W naszej ocenie w 2022 r., z powodów m.in. działań profilaktycznych walki z pandemią 
poprzez zaszczepienie znacznej części populacji, nie powinny wystąpić takie problemy 

finansowe producentów papieru i sprzętu kopiującego oraz punktów ksero, będących 
podmiotami zobowiązanymi do uiszczania na rzecz wydawców za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska opłat reprograficznych, które mogą 
mieć  w przyszłym okresie sprawozdawczym znaczący wpływ na przychody Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie nie korzystało z żadnej formy pomocy zapobiegającej skutkom pandemii.   

Znacznie poważniejszy skutek gospodarczy o zasięgu  międzynarodowym może wywołać 
rozpoczęta 24 lutego 2022 r. agresja Rosji na Ukrainę. W tym momencie na terytorium 
Ukrainy czyli za wschodnią granicą Polski, trwają działania wojenne i trudno oszacować jaka 
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będzie ich dynamika i jak długo potrwają.  
Zarząd Stowarzyszenia dostrzega zagrożenia globalnej sytuacji, ale jest zdania, że nie ma 
obecnie przesłanek, że wojna w Ukrainie odbije się w sposób znaczący na jego  działalności. 
Stowarzyszenie nie posiada żadnych budynków które mogłyby ucierpieć w wyniku wojny. 
Główni kontrahenci SAiW CP to firmy krajowe i zachodnie, a  przychody uzyskiwane od tych 

firm dotyczą opłat reprograficznych od sprzedaży na terytorium Polski. Bliskość wojny może 
zmienić sposób działania wielu firm, ale niekoniecznie w negatywny sposób. W obecnym  

czasie zwiększył się znacznie  napływ obywateli Ukrainy do Polski a znaczna część z nich 
będzie chciała zostać w naszym kraju. Przybywający to w większości kobiety i dzieci. Dla 
polskiej gospodarki najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby pozostający uchodźcy  jak 

najszybciej znaleźli zatrudnienie a dzieci miejsce w szkołach. Oznaczać to może zwiększony 
popyt na niektóre towary i usługi- m.in. urządzenia i sprzęt dla szkół, a także wzrost cen, co w 
efekcie może przełożyć się na zwiększone obroty firm - naszych kontrahentów a ostatecznie 

na zwiększenie przychodów SAiW CP  z opłat reprograficznych. Kluczowi kontrahenci to 
importerzy sprowadzający sprzęt kopiujący z terenów Zachodniej Europy, który produkowany 
jest  głównie w Chinach. 
   

Ewentualne zamknięcie się na rynek rosyjski w żaden sposób nie wywołałoby wpływu na 
sytuację majątkową jednostki. Ponadto, zdaniem Zarządu SAiW CP, bezpieczeństwo środków 
finansowych oczekujących na wypłatę jest niezagrożone.  
Stowarzyszenie korzysta z usług banku, który jest kontrolowany przez skarb państwa, a kwoty 

oczekujące na wypłaty inwestuje w bezpieczne obligacje skarbowe. 
 

5. Przyjęte zasady polityki rachunkowości  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 r. (t. jedn Dz. U. 2021, Nr 217z późn. zm.) na podstawie art. 46 ust. 5 

pkt. 6), art. 47 ust. 4 pkt. 6), art. 48 ust. 5 ustawy z zastosowaniem  wzoru sprawozdania 

finansowego wynikającym z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości określającego zakres 

informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla 
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy. 

 

Dodatkowo na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym 

zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U z 2018 r., poz.1293) 
sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zawiera rachunek przepływów pieniężnych 
sporządzany na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
metodą bezpośrednią, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do ustawy 
o rachunkowości, który powinien być stosowany przez jednostki inne niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. 
 

Wynik finansowy prezentowany w  rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy 
osiągniętymi w roku obrotowym przychodami a współmiernymi do nich kosztami i 

sporządzony jest zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o Rachunkowości.  Wynik finansowy za 
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rok obrotowy podlega zatwierdzeniu i zostaje podzielony zgodnie z uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Członków SAiW Copyright Polska. 
 

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym 

że: 
- środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł są amortyzowane metodą degresywną 

- środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł, a powyżej 1 500 zł są amortyzowane w 100% 
z chwilą ich wydania do użytkowania 

- środki trwałe o wartości do 1 500 zł są traktowane jak materiały i obciążają konto zużycia 
materiałów 

- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
 

Inwestycje długoterminowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia.  
 

Przychody z działalności statutowej uzyskiwane są z tytułu składek członkowskich, z tytułu 
opłat reprograficznych oraz dofinansowania  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w związku z zawarta umową o dofinansowanie na wypłatę wynagrodzeń za użyczenia 
egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne.  W sprawozdaniu rocznym przychody 

statutowe  wykazano w ujęciu kasowym, tj. w wysokości kwot otrzymanych w okresie 
sprawozdawczym.   

W Stowarzyszeniu nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak 

odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. 

Stowarzyszenie nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od 
osób prawnych. 

Jednostka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie 
Art. 17 ust. 1, pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.lutego 1992 

r. z późn. zm. 
 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

a) Wynagrodzenia za użyczenia biblioteczne PLR 

 

W dniu 9 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców  Copyright Polska zostało 
wyznaczone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do podziału i wypłaty 
wynagrodzeń za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych 
słowem ( PLR) na lata 2016–2020, w wyniku wygrania konkursu ogłoszonego 24 lutego 2016.  
7 marca 2021 r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wyznaczył 
Stowarzyszenie do dokonywania w latach 2021-2025 podziału i wypłaty wynagrodzenia za 
użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem. Oznacza to, 
że SAiW CP będzie wypłacać wynagrodzenia z tytułu PLR w okresie kolejnych 5 lat. 

W latach 2016 - 2019 SAiW Copyright Polska dokonywał podziału i wypłaty wynagrodzeń 
PLR, uzyskując w każdym z tych lat dofinansowanie na podstawie umów zawieranych co 
roku z MKiDN w wysokości odpowiednio 3 801 000,00 zł, 3 881 000,00 zł, 3 978 000,00 zł , 
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4 073 000,00 zł i 4 171 000,00 zł. 
 

Na podstawie umowy zawartej z MKiDN 16 września   2021 r. SAiW Copyright Polska 

otrzymało dofinansowanie na wypłatę wynagrodzeń PLR w wysokości 4 271 000,00 zł. 
Zgodnie z umową Stowarzyszenie mogło przeznaczyć na pokrycie uzasadnionych i 

udokumentowanych kosztów związanych z określeniem wysokości i wypłatą wynagrodzeń za 
użyczanie maksymalnie 10% przekazanej kwoty czyli, 427 100,00 zł..  
Wynagrodzenia wypłacono uprawnionym, którzy w wyznaczonym ustawowo terminie do 

31 sierpnia 2021 r., prawidłowo złożyli oświadczenia o woli otrzymywania wynagrodzeń oraz 
których publikacje były wypożyczane w roku 2020 w bibliotekach wskazanych 

rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Z uzyskanej kwoty dofinansowania w wysokości 4 271 000,00 zł: 
- wypłacono wynagrodzenia 2179 uprawnionym w wysokości 3 882 305,52  zł, 
- na uzasadnione i udokumentowane koszty realizacji zadania wydano 387 100,00  zł,              
z  czego na: 

koszty osobowe 290 264,96 zł  
koszty techniczne   49 009,08 zł 
koszty administracyjne   47 825,96 zł 
  

W dniu 31 grudnia 2021 r. zwrócono MKiDN kwotę 1594,48 zł, tytułem niewykorzystanej 

części dotacji, na co składały się następujące kwoty : 
- z braku możliwości wypłaty uprawnionym        1 588,43 zł 
- niepodzielone reszty w wysokości                             6,05 zł. 

W związku z rozpoczęciem nowej działalności przez SAiW Copyright Polska niezbędne 
okazało się wyjaśnienie wątpliwości natury podatkowo-prawnej. 

W 2016 r. Stowarzyszenie uzyskało interpretacje w zakresie podatku PIT, w której Minister 
Finansów zgodził się z rekompensacyjnym charakterem wynagrodzeń za użyczenia 
biblioteczne, ale ponieważ rekompensata nie jest w ocenie Ministra Finansów tożsama 
z odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem, nie dostrzegł on możliwości zwolnienia 
wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym z podatku PIT. 
 

W interpretacji w zakresie podatku CIT Minister Finansów zakwestionował możliwość 
uznania podziału i wypłaty wynagrodzeń za użyczenia biblioteczne jako działalności 
kulturalnej OZZ, ale z uwagi na brak dochodu po stronie OZZ uznał, że nie będzie to miało 
wpływu na rozliczenia podatkowe projektu PLR. Stowarzyszenie zaskarżyło w całości 
uzyskaną interpretację. 9 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 

w wyroku I SA/Kr 242/17 oddalił skargę Stowarzyszenia. SAiW Copyright Polska wniosło 
skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 23 lipca 2019 r. NSA oddalił 
skargę Stowarzyszenia w wyroku II FSK 2747/17, w związku z czym wydana w 2016 r. 

interpretacja stała się prawomocna.   
 

Z kolei w interpretacji w zakresie podatku VAT Minister Finansów zakwestionował 
rekompensacyjny charakter wynagrodzeń, uznając proces podziału i wypłaty wynagrodzeń za 
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usługę, a jednocześnie wskazując, że Stowarzyszenie nabywa od płatników podatku VAT 
usługi bez możliwości uznania wynikającego z tego podatku VAT za podatek naliczony. 
Stowarzyszenie zaskarżyło w całości uzyskaną interpretację. 30 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Krakowie w wyroku I SA/Kr 311/17 uznał argumentację Stowarzyszenia 
i uchylił zaskarżoną interpretację. 8 września 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej 
wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 6 lutego 2020 r. NSA 
wyznaczył rozprawę na dzień 13 marca 2020 r., która w przeddzień rozprawy (12 marca 2020 
r.) została odwołana. Nowy termin został wyznaczony na 7 września 2021 r., kiedy NSA w 
wyroku (sygn. akt I FSK 1691/17) oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego na korzystny 
dla SAiW wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. ws. VAT w PLR.  

Tym samym wyrok WSA w Krakowie z 30 maja 2017 r. stał się wyrokiem prawomocnym 
oraz ostatecznie uchylono błędną interpretację indywidualną MRiF z listopada 2016 r.  
 

Pisemne uzasadnienie wyroku NSA potwierdza za WSA rekompensacyjny charakter 

wynagrodzeń z tytułu użyczeń bibliotecznych. Organ podatkowy ma teraz obowiązek wydać 
nową interpretację, co może nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy (jeżeli organ podatkowy 
wykorzysta wynikający z tzw. ustaw COVID-owych dodatkowy 3-miesięczny termin na jej 
wydanie). 

 

W wyniku wyroku z 7 września 2021 r. Stowarzyszenie wypłaciło wynagrodzenia PLR na 

rzecz uprawnionych przedsiębiorców na podstawie wystawionych not uznaniowych,  a nie jak 

było w latach ubiegłych - na podstawie faktur VAT otrzymanych  od  przedsiębiorców (lub 
samofaktur wystawianych przez SAiW CP w ich imieniu). 

 

W znacznym stopniu uprościło to proces wypłat, po stronie Stowarzyszenia jak również po 

stronie przedsiębiorców, którzy dzięki wyrokowi zaoszczędzili  podatek od towarów i usług. 

W latach 2016–2020 VAT musiał być naliczany od ustalonych na ich rzecz wynagrodzeń i 
odprowadzony do budżetu, pomimo tego, że SAiW CP zgodnie z obowiązującą wówczas 
interpretacją, nie miało możliwości odliczenia VAT z tych transakcji.  

W związku z wyrokiem NSA Stowarzyszenie w 2021 r., nie wystawiło faktury dla MKiDN od 

poniesionych i udokumentowanych kosztów PLR, a co za tym idzie, nie rozpoznało i nie 
odprowadziło do budżetu z tego tytułu VAT należnego. 

Jednocześnie Stowarzyszenie w roku 2021 – podobnie jak w latach ubiegłych – stosowało się 
do wskazań  wynikających ze wszystkich uzyskanych interpretacji indywidualnych w zakresie 

PIT i CIT. 

b) VAT od opłat reprograficznych  

 

SAiW Copyright Polska od 2011 r. konsekwentnie stało na stanowisku, iż opłaty 
reprograficzne nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu przepisów 
ustawy o VAT i w związku z tym nie ma obowiązku dokumentowania otrzymanej opłaty 
poprzez wystawienie faktury VAT. 
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Stowarzyszenie podejmowało w przeszłości, działania o uzyskanie wiążących decyzji 
w sprawie traktowania wpływów z opłat reprograficznych na gruncie ustawy o VAT. Wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie C 37/16 
w postępowaniu Minister Finansów przeciwko Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców 
Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP), z udziałem m.in. SAiW 
Copyright Polska ostatecznie rozstrzygnął sprawę. W wyroku tym TSUE stwierdził, że 
„podmioty praw do zwielokrotniania nie świadczą usług w rozumieniu tej dyrektywy na rzecz 
producentów i importerów czystych nośników oraz urządzeń do utrwalania i zwielokrotniania, 
od których organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
pobierają na rzecz tych podmiotów, ale we własnym imieniu, opłaty od sprzedaży tych 
urządzeń i nośników”. Wyrok 7-osobowego składu NSA z dnia 26 czerwca 2017 r. (sygn. akt 
I FSK 1718/13) doprowadził do ostatecznego uznania przez Ministra Finansów 
rekompensacyjnego charakteru opłat reprograficznych jako jednostronnego zobowiązania 
cywilnoprawnego wynikającego z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w zamian za które podmioty zobowiązane do uiszczania tych opłat nie otrzymują 
żadnego świadczenia wzajemnego. 12 października 2018 r. Minister Finansów wydał 
interpretację ogólną PT3.8101.2.2018, odnosząc się również do dotychczasowej, sprzecznego 
z wyrokiem TSUE C-37/16 ws. SAWP sposobu traktowania opłat reprograficznych. 

Posiadane przez SAiW Copyright Polska interpretacje indywidualne (zarówno IBPP1/4512-

303/15/AZb z czerwca 2015 r., jak i IBPP3/443-738/11/PK, IBPP3/443-468/11/PK 

i IBPP3/443-739/11/PK z lipca 2011 r.) oraz oparty na nich sposób postępowania są zgodne 
z rozstrzygającym wyrokiem TSUE C-37/16 ws. SAWP oraz ww. wyrokiem NSA 

z 26 czerwca 2017 r. 

c) Podatek u źródła przy wypłatach opłat reprograficznych za granicę  

Zgodnie z dobrymi praktykami stosowanymi przez OZZ zrzeszone w organizacji 

międzynarodowej IFRRO Stowarzyszenie, dążąc do minimalizowania obciążeń podatkowych 
przy przekazywaniu środków należnych zagranicznym uprawnionym, wystąpiło do organów 
skarbowych o wydanie interpretacji indywidulanej w przedmiocie opodatkowania tzw. 

podatkiem u źródła wypłat wynagrodzeń i opłat należnych zagranicznym uprawnionym za 
pośrednictwem zagranicznych OZZ. 

 

Opierając się na wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE C-37/16 ws. SAWP przeciwko 

Ministrowi Finansów (w którym TSUE uznał, że opłaty reprograficzne, jako rekompensaty, 
nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług), Stowarzyszenie wystąpiło 
w dniu 2 sierpnia 2018 r. z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej 
podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wypłacane zagranicznym 
OZZ opłaty reprograficzne podlegają opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. Celem tego wniosku było uzyskanie interpretacji 
potwierdzającej brak wystąpienia podatku u źródła przy wypłacie opłat reprograficznych 
zagranicznym podmiotom. 

 

13 września 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wezwał SAiW Copyright Polska 
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do uzupełnienie braków formalnych wniosku. Pomimo uzupełnienia przez Stowarzyszenie 
tego wniosku w wyznaczonym terminie, Dyrektor KIS wydał 8 października 2018 r. 
postanowienie (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.232.2018.2.HK), w którym postanowił 
o pozostawieniu wniosku SAiW Copyright Polska z 2 sierpnia bez rozpatrzenia, zarzucając 
brak jednoznaczności w uzupełnieniu złożonym 19 września 2018 r.  
W związku z tym SAiW Copyright Polska 19 października 2018 r. ponownie złożyło wniosek 

o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w 
zakresie ustalenia, czy wypłacane zagranicznym OZZ opłaty reprograficzne podlegają 
opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych.  
20 grudnia 2018 r. Dyrektor KIS wydał postanowienie (sygn. 0111-KDIB1-

2.4010.439.2018.2.BG), w którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku 
Stowarzyszenia, uznając, że przedmiotem wniosku jest interpretacja przepisów innych niż 
przepisy prawa podatkowego – przepisów ustawy o prawie autorskim i ustawy o zbiorowym 
zarządzaniu prawami autorskimi. Stowarzyszenie 21 grudnia 2018 r złożyło zażalenie na ww. 
postanowienie do Dyrektora  KIS. 

 

Dyrektor KIS postanowieniem z 25 lutego 2019 r. utrzymał w mocy postanowienie organu 

pierwszej instancji dotyczącego odmowy wszczęcia postępowania w zakresie opodatkowania 

podatkiem u źródła opłat reprograficznych. 
Stowarzyszenie uznało za bezcelowe wniesienie skargi na otrzymane postanowienie do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Na podstawie uzyskanej opinii 

z zakresu prawa podatkowego – w związku z istniejącymi wątpliwościami i odmową wydania 
interpretacji indywidualnej przez organ podatkowy – Stowarzyszenie, w porozumieniu 

z zagranicznymi OZZ, zdecydowało się na przyjęcie bezpiecznego rozwiązania i pobieranie 

20% podatku u źródła od opłat reprograficznych przekazywanych zagranicznej OZZ na 
podstawie umów bilateralnych. Wypłacając zagranicznym OZZ przychody z praw w 2020 r., 

Stowarzyszenie każdorazowo pobierało 20% podatek u źródła od kwoty wynagrodzenia 
powiększonej o naliczone proporcjonalnie koszty zbiorowego zarządzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 r. 

strona 8 

 

 

Bilans Aktywa  

 

I.  Aktywa trwałe 7 664 416,53 zł   

     

1. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych 

 

 

Wartość 
początkowa 

na BO 

Zwiększenia zmniejszenia 

Wartość 
początkowa 

na BZ 

Umorzenie 

na BO 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Umorzenie 

na BZ 

Wartość 
netto 

WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I 

PRAWNE 

121 742,60 0,00   6 563,60  115 179,00 93 613,60  14 064,50 zł          6 563,60  101 114,50 14 064,50 

WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I 

PRAWNE NISKOCENNE 

23 929,39 11 792,60      23 929,39  11 792,60 23 929,39 11 792,60       23 929,39  11 792,60 0,00 

WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I 

PRAWNE NISKOCENNE 

PLR 

2 192,67 0,00        2 192,67  0,00 2 192,67 

   

        0,00 

   

        2 192,67  0,00 0,00 

Razem 147 864,66 11 792,60 32 685,66 126 971,60 119 735,66 25 857,10 32 685,66 112 907,10 14 064,50 

 

 

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych 

 

 

Wartość 
początkowa 

na BO Zwiększenia zmniejszenia 

Wartość 
początkowa 

na BZ 

Umorzenie na 

BO Zwiększenia Zmniejszenia 

Umorzenie 

na BZ 

Wartość 
netto 

ŚRODKI TRWAŁE 20 586,97 0,00    10 386,97  10 200,00 20 586,97 0,00     10 386,97  10 200,00 0,00 

ŚRODKI TRWAŁWE 
NISKOCENNE 

110 312,43 15 005,68 83 346,81 41 971,30 110 312,43 15 005,68    83 346,81  41 971,30 0,00 

ŚTRODKI TRWAŁE 
NISKOCENNE              

( LEASING) 

34 896,00 
0,00 

  
  31 231,00  3 665,00 34 896,00 0,00     31 231,00  3 665,00 0,00 

ŚTRODKI TRWAŁE 
NISKOCENNE PRL 

18 921,12 5 500,00 6 377,22 18 043,90 18 921,12 5 500,00      6 377,22  18 043,90 0,00 

Razem 184 716,52 20 505,68 131 342,00 73 880,20 184 716,52 20 505,68 131 342,00 73 880,20 0,00 

 

 

2.  Należności długoterminowe nie wystąpiły. 
 

3.  Inwestycje długoterminowe  7 650 352,03 zł –czteroletnie obligacje skarbu państwa. 

 

4.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.  

 

5.  Aktywa obrotowe ogółem wynoszą  5 458 916,00 zł.  
       

a)   Należności krótkoterminowe  53 214,38 zł: 
    

- należności z tytułu rozliczeń z beneficjentami wynagrodzeń                       2 858,93 zł 
- należności z tytułu rozliczeń z pracownikami                                              7 581,82 zł 



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 r. 

strona 9 

 

 

- z tytułu podatku VAT naliczonego do rozliczenia w przyszłym okresie     30 389,84 zł  
- należności  z tytułu składek członkowskich                                                  3 200,00 zł 
- należności  z tytułu dostaw i usług                                                                9 183,79 zł                                        
 

b) Inwestycje krótkoterminowe  4 024 385,93 zł  
- obejmują środki  na rachunku bieżącym, rachunkach  pomocniczych, oszczędnościowych, 

lokatach oraz w kasie, w wartości nominalnej i wynoszą   1 320 914,11 zł  
- trzymiesięczne obligacje skarbu państwa w wysokości   2 703 471,82 zł  

 

6.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie  1 381 315,69 zł na  

   dzień 31.12. 2021 r. dotyczą rozliczanych w czasie: 

   -kosztów utrzymania domen, prenumerat, ubezpieczeń                      7 669,00 zł  
   -opłaconych składek członkowskich                                                              4 483,11 zł 
   -aktywowanych kosztów inkasa dotyczących wynagrodzeń  
   dla wydawców za rok 2021 w kwocie                                                     1 369 163,58 zł 

   

 Na saldo pozycji aktywowanych kosztów inkasa – kosztów obciążających wynagrodzenia    

dla wydawców, składają się: 

- koszty administracyjne roku sprawozdawczego w wysokości 1 883 715,51 zł  stanowiące: 

 

pomniejszone o koszty inkasa dotyczące wypłat realizowanych w 2021 r., z puli repartycji  

2021 r., w wysokości 789 587,40 zł, powiększone o koszty inkasa dotyczące wypłat z lat 
poprzednich jeszcze niezrealizowanych w wysokości   275 035,47 zł.  
 

 

II. Bilans Pasywa  

  

1.  Fundusz własny 

 

Na Fundusz własny w wysokości  1 744 168,11  zł, składają się: 
 

- Fundusz statutowy:  1 744 168,11 zł 
Na podstawie przepisów Statutu SAiW Copyright Polska, odpisy od środków 
zainkasowanych z tytułu zarządzania prawami autorskimi, dokonane do dnia 17 kwietnia 

Amortyzacja 34 467,48 zł 
zużycie materiałów i energii 47 341,47 zł 
usługi obce 722 882,08 zł 
wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców  897 905,63 zł 
narzuty na wynagrodzenia 141 574,10 zł 
inne świadczenia na rzecz pracowników 680,00 zł 
podatki i opłaty 15 559,00 zł 
pozostałe koszty 23 305,75 zł 
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2019 r. (tj. do dnia uchwalenia Statutu), w łącznej wysokości 1 746 718,11 zł, zostały 
zaliczone do  majątku  Stowarzyszenia z przeznaczeniem do wykorzystania wyłącznie na 
realizację jego celów statutowych. 
W roku 2021 z majątku własnego Stowarzyszenie sfinansowało część kosztów organizacji 
konferencji, pt.: Publikacje naukowe w Polsce – stan prawny i kierunki zmian, zgodnie z 

zawartą w dniu  02 listopada 2021 r. z Fundacją Rektorów Polskich, umową 
sponsoringową. Kwota wydatku z funduszu statutowego w 2021 r wyniosła  2 550,00 zł. 

 

     - Zysk (strata) netto roku obrotowego w kwocie  0,00 zł. 
 

2.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości  11 379 164,42  zł obejmują: 
     

     Rezerwy na zobowiązania w kwocie  9 406 300,42 zł  obejmują bierne rozliczenia  
     międzyokresowe kosztów i stanowią:  

     - koszt badania sprawozdania finansowego za 2021 r.                                      4 560,00 zł  
   - rezerwę na zobowiązania wobec wydawców z tytułu  

    wypłaty wynagrodzeń z opłat reprograficznych                                          9 401 740,42 zł                                      
 

 Zobowiązanie długoterminowe o okresie spłaty powyżej 1 roku nie wystąpiły.  

       

     Zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku) w kwocie  1 972 859,00  zł. 
      

     Struktura zobowiązań krótkoterminowych: 

- z tytułu dostaw  i usług                                                                                  14 967,22 zł 
- z tytułu rozliczeń z budżetem                                                                             256,10 zł 
- z rozliczeń z członkami i pracownikami                                                              37,22 zł 
oraz  

- fundusz specjalny – potrącenia na działalność kulturalną i edukacyjną;  
utworzony ze środków pochodzących z odpisu repartycyjnego  
zgodnie z § 9 ust. 1 regulaminem repartycji opłat reprograficznych  
(tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2018 r.) i uchwałą Zarządu SAiW CP  
Z/22/19 z dnia 06 maja 2019 r., do którego stosują  się  przepisy  
regulaminu potrąceń SAiW CP z 17 grudnia 2019 r.                                  1 957 598,46 zł  
z czego:  

- odpis ze środków do repartycji wydawców książkowych za 2021 r.          630 556,83 zł  
- niewykorzystane odpisy z lat poprzednich                                               1 327 041,63 zł 

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez 
organizacje zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub 
edukacyjnym. 

             

 

3.  Rozliczenia międzyokresowe   

     Rozliczenia międzyokresowe w kwocie  5,00 zł, to przychód roku 2022 z tytułu składki 

członkowskiej– przedpłata.   
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III.  Rachunek zysków i strat  
 

1.  Przychody uzyskano z następujących tytułów: 
 

1. Przychody z pozostałej działalności statutowej w kwocie                          19 232 502,37 zł  
a. wpływy z tytułu opłat reprograficznych                                                    12 959 226,06 zł 

- od podmiotów krajowych                                                                       12 954 829,23 zł 
    - od podmiotów zagranicznych                                                                           4 396,83 zł    
b. składki członkowskie                                                                                          4 445,00 zł  
c. wpływy z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego              

na pokrycie kosztów działalności statutowej                                              4 269 405,52 zł 
d. z faktur dla wydawców z tytułu obciążenia kosztami inkasa                      1 999 425,79 zł  

 

 

2. Przychody działalności gospodarczej nie wystąpiły. 

 

3. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie  23 238,85 zł  
    a. zwrot opłat sądowych i skarbowych                                                             20 006,00 zł  
    b. sprzedaż środków trwałych i wyposażenia                                                     2 522,77 zł 
    c. zwrot z tytułu VAT za 08.2016 r.                                                                        701,00 zł 
    d. pozostałe przychody                                                                                               9,08 zł  

  

4.  Przychody finansowe w kwocie 608 377,91 zł  
  a. odsetki od wpłat z tytułu zaległych opłat reprograficznych                       336 317,73 zł   
  b. wycena obligacji długoterminowych                                                          272 054,75 zł 
  c. pozostałe przychody finansowe                                                                             5,43 zł  
 

2. Koszty  

 

a) Koszty działalności  statutowej wynoszą  19 862 420,13  zł i w całości stanowią koszty 

pozostałej działalności statutowej.  

Struktura: 

a) wynagrodzenia brutto dla wydawców za rok 2021                            14 962 457,78 zł 
b) koszty działalności edukacyjnej i kulturalnej 2021                                 630 556,83 zł  
c) koszty wypłat wynagrodzeń za wypożyczenia  
    biblioteczne w  2020 pochodzące ze środków  
    finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                 4 269 405,52 zł  
z czego: 

-wynagrodzenia dla beneficjentów PLR                                                   3 882 305,52 zł  
-koszty obsługi projektu PLR                                                                      387 100,00 zł  
 w tym: 

-koszty wynagrodzeń osobowych i zleceniobiorców                                  244 844,55 zł 
-ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń                                                   45 420,41 zł 
-pozostałe koszty i usługi                                                                               96 835,04 zł 
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      W 2021 r. z rezerw na zobowiązania wypłacono wynagrodzenia dla wydawców z tytułu      
      repartycji opłat w kwocie  brutto 12 533 375,15  zł, z czego:   

 za rok 2003            43,49 zł  
 za lata 2004-2005         412,28 zł 
 za rok 2006                       58,05 zł 
            za rok 2007          207,71 zł 
            za rok 2008                  286,55 zł 
 za rok 2009                  153,14 zł 
 za rok 2010                  122,79 zł 
 za rok 2011                  303,08 zł 

za rok 2012                                                                                               75 766,35 zł 
za rok 2013                                                                                               55 988,87 zł 
za rok 2014                                                                                               83 168,92 zł  
za rok 2015                                                                                               79 780,43 zł 
za rok 2016                                                                                             110 827,09 zł 
za rok 2017                                                                                               81 985,63 zł 
za rok 2018                                                                                               20 186,85 zł 
za rok 2019                                                                                               40 565,86 zł 
za rok 2020                                                                                          6 201 645,65 zł   
za rok 2021                                                                                          5 781 872,41 zł 

 

w tym, w 2021 r.,  ze SDiW Repropol (odbiorcą inkasa na rzecz wydawców prasowych) 
rozliczono: dopłatę za rok 2020 w kwocie: 274 498,64 zł, wypłacono  środki od belgijskiego 

Reprobel sccrl-bcvba zainkasowane w 2020 r. w kwocie: 55 629,58 zł oraz wypłacono 
zaliczki, tytułem rozliczenia 2021 r. w wysokości: 5 781 872,41  zł.  

Kwota wypłaconego wynagrodzenia, stanowi koszt działalności statutowej Stowarzyszenia. 

 

b) Koszty działalności gospodarczej nie wystąpiły.  
   

c) Koszty ogólnego zarządu nie wystąpiły. 
W związku ze zmianą polityki – zasad rachunkowości, podobnie jak w poprzednim roku 

obrotowym, koszty administracyjne pomniejszone o koszty wynagrodzeń PLR 

wyszczególnione w pkt. 2 a.c w całości stanowią koszt inkasa 2021 i zostały 
aktywowane do krótkoterminowych  rozliczeń międzyokresowych kosztów. Prezentacja 
w  bilansie w  Aktywach  B IV. 

 

d) Pozostałe koszty operacyjne  nie wystąpiły. 

 

e) Koszty finansowe nie wystąpiły. 
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IV.  Rachunek Przepływów Pieniężnych 

 

1. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych 

 

Rodzaj środków pieniężnych Rok poprzedni  Rok poprzedni 2020 Rok bieżący 2021 
Zmiana stanu 

środków pieniężnych 

1 2 3 4 

Środki pieniężne w kasie                 174,29 zł                  760,58 zł                  586,29 zł  
Środki pieniężne na rachunkach bankowych          735 980,15 zł        1 320 153,53 zł           584 173,38 zł  
Razem           736 154,44 zł       1 320 914,11 zł  -       584 759,67 zł  
Inne środki pieniężne, w tym:     10 156 522,86 zł      10 353 823,85 zł           197 300,99 zł  
obligacje 4 letnie        6 150 396,25 zł        7 650 352,03 zł        1 499 955,78 zł  
obligacje 3 miesięczne        4 006 126,61 zł        2 703 471,82 zł  -     1 302 654,79 zł  
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty     10 892 677,30 zł      11 674 737,96 zł           782 060,66 zł  

 

 

2. Objaśnienie struktury (zakresu) środków pieniężnych przyjętych do rachunku 
przepływów pieniężnych 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

Objaśnienie struktury (zakresu) środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych 

I. Wpływy      17 864 501,26  zł 

 
1. Sprzedaż 

 

 
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej      17 864 501,26  zł 

  
opłaty reprograficzne       12 959 226,06 zł 

  
otrzymana dotacja na realizację celów statutowych         4 269 405,52 zł 

  
składki członkowskie               4 255,00 zł 

  
pozostałe wpływy             23 236,77 zł 

   otrzymane odsetki z opłat reprograficznych                336 317,73 zł 

   otrzymane odsetki z lokat i obligacji                272 060,18 zł 

  
  

II. Wydatki      17 334 092,37  zł 

 
1. Dostawy i usługi      15 214 517,44 zł 

  
Realizacja wypłat PLR        3 882 305,52 zł 

  
Realizacja wypłat repartycji       10 012 903,10 zł 

  
Realizacja wypłat z funduszu DEIK            115 000,00 zł 

  
Zapłata za faktury kosztowe            1 204 308,82 zł 

   
 

 
2. Wynagrodzenia netto          907 866,83 zł 
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3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          463 405,09 zł 

 
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          724 937,00 zł 

 
5. Inne wydatki operacyjne                23 366,01 zł 

  
opłaty bankowe za prowadzenie rachunków             13 693,86 zł 

  
opłaty składki członkowskie               8 935,15 zł 

  
opłaty sądowe                  737,00 zł 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)          530 408,89 zł 
 

3. Uzgodnienie  z przepływami  ustalonymi metodą pośrednią  
 

Wyszczególnienie 2020 2021 

I.  Zysk ( strata) netto 
   

-   zł  
                    -   

zł  

II. Korekty razem -508 691,52 zł 530 408,89 zł 

1. Amortyzacja 13 985,21 zł 34 467,48 zł 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych     

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                     -   zł                      -   zł  

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -235 734,99 zł -272 054,75 zł 

5. Zmiana stanu rezerw 142 622,04 zł 427 316,84 zł 

6. Zmiana stanu zapasów                     -   zł                      -   zł  

7. Zmiana stanu należności 22 710,19 zł -30 155,63 zł 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem   
pożyczek i kredytów 

1 036 072,45 zł 254 192,02 zł 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 488 346,42 zł 119 187,93 zł 

10. Inne korekty 0 -2 545,00 zł 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - 508 691,52 zł  530 408,89 zł 

 

 

4. Uzgodnienie zmian stanów i korekt bilansowych  
       

Zmiana stanu rezerw  Rok poprzedni 2020 Rok bieżący 2021 Zmiana stanu rezerw  

Rezerwy na zobowiązania               8 978 983,58 zł          9 406 300,42 zł           427 316,84 zł  

    
Zmiana stanu należności  Rok poprzedni 2020 Rok bieżący 2021 

Zmiana stanu 

należności  

Należności krótkoterminowe                    23 058,75 zł               53 214,38 zł  -         30 155,63 zł  
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Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i 
kredytów) wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych 

Pozycja Treść Kwota w zł 

A. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyłączeniem pożyczek i kredytów, według bilansu          254 192,02 zł  

1. 
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych: wzrost 
ze znakiem ( - ), spadek ze znakiem  ( + )                      -   zł  

 

przekształcenie zobowiązań  długoterminowych w 
krótkoterminowe     

 
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  

                     -   zł  

2. 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku 
dochodowego odnoszonego bezpośrednio na 
kapitał (fundusz) własny: wzrost ze znakiem ( - ), 
spadek ze znakiem ( + )   

B. 
Zmiana stanu w rachunku przepływów 
pieniężnych (A +/- 1 +/- 2) 254 192,02 zł  

 

Zmiana stanu rozliczeń  
międzyokresowych  Rok poprzedni 2020 Rok bieżący 2021 Zmiana stanu rezerw  

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe                   1 500 503,62 zł              1 381 315,69 zł              119 187,93 zł  

Rozliczenia międzyokresowe                                   -   zł                              -  zł                                                       -   zł  

zmiana stanu                   119 187,93 zł  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Informacja dodatkowa  

 

1. Zatrudnienie 

    W roku 2021 średnie zatrudnienie wyniosło: 12,5 etatu. Na dzień 31 grudnia 2021     

      zatrudnienie wynosi  12 osób. 

 

 

 

 

Inne korekty 

  

                 kwota w zł 
 

Zmiana stanu fundusz statutowy  

        

                  - 2 550,00 zł  
 

Zmiana stanu rozliczenia międzyokresowe  
         

                           5,00 zł 
 

Razem  

 

                   -  2 545,00 zł  
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2. Różnica między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem  

 

 

Wynik finansowy brutto 1 699,00 
 Różnica między wynikiem brutto a podstawą  opodatkowania     -73 110,86 

- naliczone odsetki od lokat i wycena obligacji -500,99 
- różnica pomiędzy wynagrodzeniami dla wydawców wypłaconymi a 

naliczonymi  -81 545,02 
- składki członkowskie (przynależność nieobowiązkowa) 8935,15 
- inne 4,00 

 

                                                                                              Wynik podatkowy -71 407,86 

 

                                                                                  Podstawa opodatkowania 0,00 

 

Doliczenie do podstawy NKUP 8 939,15 

 

Końcowa podstawa opodatkowania 8 939,15 

   

   

3. Zobowiązania finansowe nieuwzględnione w bilansie z tytułu: 
- dłużnych instrumentów finansowych – nie wystąpiły  
- gwarancji poręczeń lub zobowiązań warunkowych – nie wystąpiły.  

 

4. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów  
administrujących, zarządzających i nadzorujących – nie wystąpiły. 

 

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w 
tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i 
dotacji pochodzących ze środków publicznych: 

- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – nie wystąpiły 

- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – nie wystąpiły 

- przychody z pozostałej działalności statutowej, pozostałe przychody operacyjne oraz     

  przychody finansowe zostały szczegółowo opisane w pkt. III.1.1 dot. przychodów z  
  pozostałej działalności statutowej w rachunku zysku i strat 
- przychody z działalności gospodarczej nie wystąpiły 

- pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe zostały szczegółowo    
opisane w  pkt. III.1.3-4 dot. tych przychodów w rachunku zysku i strat. 

6. Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.  

 

7. Zmiany w sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. w stosunku do lat 

poprzednich. 

 

Podobnie jak w poprzednim w roku obrotowym – 2020,  po zmianie w 2019 r. zasad 

ustalaniu wyniku finansowego odstąpiono od rozliczania wyniku zgodnego z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
stowarzyszeń, w którym wynik  za dany rok, po zatwierdzeniu sprawozdania przez Walne 

Zebranie Członków  przenoszono w całości, na przychody przyszłych okresów. Wówczas -
w zależności od uzyskanego wyniku zwiększano lub zmniejszano  pulę środków do 
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wypłaty uprawnionym. Dokładnie tak jak w roku poprzednim przeniesiono do rezerw na 

zobowiązania - środki  zebrane w roku sprawozdawczym i okresach poprzednich a nie 

wypłacone do końca roku obrotowego. 
Zgodnie z wcześniejszymi uregulowaniami w roku 2021 podobnie jak to miało miejsce w 
2020 r., w Rachunku Zysków i Strat koszty ogólnego zarządu (pozycja G RZiS) 

stanowiące koszty administracyjne obsługi inkasa i repartycji opłat reprograficznych,  
które  w całości obciążają wynagrodzenia za br. obrotowy, zostały aktywowane do 
rozliczeń międzyokresowych (pozycja B IV bilansu), z uwagi na to, że wypłata dla 
wydawców za 2021 r. będzie realizowana w  roku 2022.  

Dodatkowo jak w poprzednim roku obrotowym, w rachunku zysków i strat za 2021, 

jednostka zaprezentowała środki otrzymane w związku z umową z MKiDN na obsługę 
wypłat z tytułu PLR, w przychodach z działalności statutowej, a nie w pozostałych 
przychodach operacyjnych, jak wynikałoby to z przepisów ustawy o rachunkowości. 
Dotacja uzyskana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przyjęta w celu 
realizacji celów zapisanych w statucie Stowarzyszenia. Zgodnie z umową przychody 

z dotacji zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla autorów, tłumaczy, 
współtwórców i wydawców z tytułu użyczeń ich utworów przez biblioteki publiczne, oraz 

pokrycie udokumentowanych kosztów związanych z podziałem i wypłatą tych 
wynagrodzeń. 

W 2021 r. ewidencję księgową  prowadzono z wykorzystaniem nowego programu 
finansowo-księgowego evnova365, którego producentem jest firma Soneta sp. z o.o z 

siedzibą w Krakowie. Konieczne było przystosowanie planu kont do pracy w systemie. 
Zarówno tę zmianę jak i prezentację i opis programu przedstawiono w polityce (zasadach) 
rachunkowości jednostki.  
Innych zmian nie wprowadzono.    

 

 

Kraków,  22 marca 2022 r. 

 

 

Barbara Jóźwiak       Zbigniew Czerwiński                      Janusz Kobyliński 
Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu          Wiceprezes Zarządu   
 

 

 

Piotr Dobrołęcki               Marzenna Wojciechowska                  Małgorzata Skowrońska                       
Członek Zarządu              Członek Zarządu                                 Członek Zarządu 

 

 

Osoba której powierzono obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych  
Monika Gondek  

Główna Księgowa SAiW Copyright Polska  



 

Raport z weryfikacji podpisu

 
SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:
 

 

elektronicznypodpis.pl

INFORMACJE O DOKUMENCIE:
Nazwa pliku Sprawozdanie Finansowe SAiW CP za 2021 (1) (1) .xml
Liczba podpisów 7
Data weryfikacji podpisów 2022-05-18 09:04:25

Podpis: 1 - Pozytywny
Rodzaj certyfikatu Kwalifikowany
Format podpisu XAdES-BES
Data złożenia podpisu 2022-03-22 14:51:43
Podpis zawiera znacznik czasu Brak
Certyfikat podpisującego /
składającego pieczęć

Nazwa powszechna: MONIKA  GONDEK
Kraj: PL

Numer seryjny certyfikatu 122443591575353338246831319949465134111
Wystawca certyfikatu Nazwa powszechna: Certum QCA 2017

Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A.
Kraj: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458

Lista CRL wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu

89471 (2022-05-17T22:00:00Z)

Odpowiedź OCSP wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu
Podpis zweryfikowano na dzień 2022-05-18 09:04:06 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji Pozytywny

Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art.  25.

Punkt 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
23  lipca  2014 r.  kwalifikowany podpis  elektroniczny  ma skutek  prawny
równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 2 - Pozytywny
Rodzaj certyfikatu Kwalifikowany
Format podpisu XAdES-BES
Data złożenia podpisu 2022-03-29 10:47:42
Podpis zawiera znacznik czasu Brak
Certyfikat podpisującego /
składającego pieczęć

Nazwa powszechna: Barbara Bożena Jóźwiak
Kraj: PL

Numer seryjny certyfikatu 424702539270949229633348689697784660072184624041
Wystawca certyfikatu Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Kraj: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517

Lista CRL wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu

18634 (2022-05-18T06:25:33Z)

Odpowiedź OCSP wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu
Podpis zweryfikowano na dzień 2022-05-18 09:04:09 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji Pozytywny

Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
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Uwagi Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art.  25.
Punkt 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
23  lipca  2014 r.  kwalifikowany podpis  elektroniczny  ma skutek  prawny
równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 3 - Pozytywny
Rodzaj certyfikatu Kwalifikowany
Format podpisu XAdES-BES
Data złożenia podpisu 2022-03-29 11:15:56
Podpis zawiera znacznik czasu Brak
Certyfikat podpisującego /
składającego pieczęć

Nazwa powszechna: Janusz Ryszard Kobyliński
Kraj: PL

Numer seryjny certyfikatu 36987860322842363245782322793943553141197067719
Wystawca certyfikatu Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Kraj: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517

Lista CRL wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu

18634 (2022-05-18T06:25:33Z)

Odpowiedź OCSP wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu
Podpis zweryfikowano na dzień 2022-05-18 09:04:11 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji Pozytywny

Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art.  25.

Punkt 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
23  lipca  2014 r.  kwalifikowany podpis  elektroniczny  ma skutek  prawny
równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 4 - Pozytywny
Rodzaj certyfikatu Kwalifikowany
Format podpisu XAdES-BES
Data złożenia podpisu 2022-03-29 12:05:15
Podpis zawiera znacznik czasu Brak
Certyfikat podpisującego /
składającego pieczęć

Nazwa powszechna: Zbigniew Czerwiński
Kraj: PL

Numer seryjny certyfikatu 121680630011640464866043242429581840521808431695
Wystawca certyfikatu Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Kraj: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517

Lista CRL wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu

18634 (2022-05-18T06:25:33Z)

Odpowiedź OCSP wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu
Podpis zweryfikowano na dzień 2022-05-18 09:04:13 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji Pozytywny

Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art.  25.

Punkt 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
23  lipca  2014 r.  kwalifikowany podpis  elektroniczny  ma skutek  prawny
równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 5 - Pozytywny
Rodzaj certyfikatu Kwalifikowany
Format podpisu XAdES-BES
Data złożenia podpisu 2022-03-29 13:21:25
Podpis zawiera znacznik czasu Brak
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Certyfikat podpisującego /
składającego pieczęć

Nazwa powszechna: Piotr Franciszek Dobrołęcki
Kraj: PL

Numer seryjny certyfikatu 611251097672886905476306626041650041056417730024
Wystawca certyfikatu Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Kraj: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517

Lista CRL wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu

18634 (2022-05-18T06:25:33Z)

Odpowiedź OCSP wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu
Podpis zweryfikowano na dzień 2022-05-18 09:04:15 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji Pozytywny

Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art.  25.

Punkt 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
23  lipca  2014 r.  kwalifikowany podpis  elektroniczny  ma skutek  prawny
równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 6 - Pozytywny
Rodzaj certyfikatu Kwalifikowany
Format podpisu XAdES-BES
Data złożenia podpisu 2022-03-29 14:21:55
Podpis zawiera znacznik czasu Brak
Certyfikat podpisującego /
składającego pieczęć

Nazwa powszechna: Małgorzata Skowrońska
Kraj: PL

Numer seryjny certyfikatu 231479257168500225916133873207671564933664461180
Wystawca certyfikatu Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Kraj: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517

Lista CRL wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu

18634 (2022-05-18T06:25:33Z)

Odpowiedź OCSP wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu
Podpis zweryfikowano na dzień 2022-05-18 09:04:17 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji Pozytywny

Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art.  25.

Punkt 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
23  lipca  2014 r.  kwalifikowany podpis  elektroniczny  ma skutek  prawny
równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 7 - Pozytywny
Rodzaj certyfikatu Kwalifikowany
Format podpisu XAdES-BES
Data złożenia podpisu 2022-03-29 15:56:35
Podpis zawiera znacznik czasu Brak
Certyfikat podpisującego /
składającego pieczęć

Nazwa powszechna: Marzenna Maria Wojciechowska
Kraj: PL

Numer seryjny certyfikatu 697000085290757008232657877416100587410191679606
Wystawca certyfikatu Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Kraj: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517

Lista CRL wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu

18634 (2022-05-18T06:25:33Z)

Odpowiedź OCSP wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu
Podpis zweryfikowano na dzień 2022-05-18 09:04:19 (Bieżący czas systemowy)
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Status weryfikacji Pozytywny
Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym

Uwagi Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art.  25.
Punkt 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
23  lipca  2014 r.  kwalifikowany podpis  elektroniczny  ma skutek  prawny
równoważny podpisowi własnoręcznemu.
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