
 

Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń  

na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania  

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska  

działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub 

edukacyjnym 

 

za rok 2021  

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym 

zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293, dalej: uzz) oraz 

na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 

sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te 

organizacje działalność o  charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym z dnia 26 lipca 

2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1451).  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjwgqyto
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1) wysokość dokonanych potrąceń 

 

Z przychodów z praw, przypadających na zainkasowane w 2020 r. opłaty z art. 20 i 201 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.) Stowarzyszenie potrąciło 

558 641,86 zł na działalność o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Działalność o charakterze 

socjalnym nie jest przez SAiW Copyright Polska wykonywana.  

 

2) wysokość środków wykorzystanych 

 

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

324 641,08 zł.  

 

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

 

Działania o charakterze kulturalnym: 

 przekazanie środków na organizację nagrody „Książki Roku 2020 Magazynu Literackiego 

KSIĄŻKI”: 1 000,00 zł; 

 przekazanie środków na sponsorowanie organizacji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka, 

edycja 2021: 4 000,00 zł; 

 przekazanie środków na Nagrodę Klio, której Stowarzyszenie było mecenasem w edycji 

2021: 60 000,00 zł;  

 sponsorowanie przez SAiW Copyright Polska organizacji w 2021 konkursu PIK-owy Laur oraz 

na nagrody w tym konkursie: 50 000,00 zł.  

Działania o charakterze edukacyjnym: 

 podejmowanie działań edukacyjnych w sferze praw własności intelektualnej, 

w szczególności mających na celu zapewnienie właściwej ochrony tych praw w formie 
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wydawania kwartalnika „Copyright Polska”1 poświęconego głównie prawu autorskiemu, 

ukazującemu się w formie elektronicznej i drukowanej od początku 2021 r. W roku 

sprawozdawczym ukazały się 3 numery, w tym jeden podwójny, obejmujący 3 i 4 kwartał 

roku: 36 000,00 zł 

 wypłata stypendiów przyznanych przez Stowarzyszenie na rok akademicki 2021/2022 

studentom i doktorantom specjalizującym się w tematyce ochrony praw własności 

intelektualnej. W grudniu 2021 r. przyznano trzy indywidualne stypendia w dwóch 

programach: w programie Prawo autorskie i prawa pokrewne, ze szczególnym 

uwzględnieniem zbiorowego zarządzania tymi prawami – jednemu studentowi i jednemu 

doktorantowi; w programie Odpowiedzialność pośredników internetowych, z szczególnym 

uwzględnieniem uwarunkowań prowadzenia działalności wydawniczej w środowisku 

cyfrowym – jednemu doktorantowi. Wypłata – z wyrównaniem za okres od października do 

grudnia 2021 r. – nastąpiła w styczniu 2022 r.  

 

4) wysokość kosztów zarządzania środkami z potrąceń 

 

Łączne wydatki na pokrycie kosztów zarządzania środkami z potrąceń w roku sprawozdawczym 

wyniosły 173 641,08 zł zł i zostały one przeznaczone na: 

 40 960,08 zł – koszty i usługi obce, związane m.in. z pracami informatycznymi nad 

systemem IT do obsługi programu dofinansowań czy zabezpieczeniem serwerów na jego 

potrzeby; 

 98 000 zł – finansowanie wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia zatrudnionych na 

podstawie umów o pracę i obsługujących w ramach swoich zadań procesy wchodzące 

w zakres działalności edukacyjnej i kulturalnej Stowarzyszenia (obecnie jest to 

trzech pracowników, z których każdy w innym stopniu i zakresie zaangażowany jest 

w realizację tych zadań); 

                                         
1 https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/0/348/Copyright-Polska-Kwartalnik- (dostęp: 

22.03.2022) 

https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/0/348/Copyright-Polska-Kwartalnik-
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 14 136,00 zł – umowy zlecenia związane m.in. z finansowaniem wynagrodzeń 

zleceniobiorców Stowarzyszenia współpracujących na podstawie umów zlecenia 

i obsługujących w ramach swoich zadań procesy wchodzące w zakres działalności 

edukacyjnej i kulturalnej Stowarzyszenia oraz wynagrodzenie dla członków komisji 

stypendialnej; 

 20 545,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) związane z ww. wynagrodzeniami 

lub umowami zlecenia.  

 

Jednocześnie Stowarzyszenie kontynuowało prace nad systemem informatycznym służącym 

wykorzystaniu środków pochodzących z odpisu na zautomatyzowane przyznawanie 

indywidulanych dofinansowań publikacji oraz aplikowania o stypendia zgodnie z przyjętym przez 

Stowarzyszenie Regulaminem określającym zasady prowadzenia działalności o charakterze 

kulturalnym lub edukacyjnym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania). 

Wspomniany system IT zacznie w całości funkcjonować w 2022 r., co umożliwi uruchomienie 

przewidzianych w ww. Regulaminie działań na rzecz uprawnionych, polegających na przyznawaniu 

dofinansowań publikacji, o które wnioskować będą wydawcy wspólnie z autorami oraz na 

przyznawaniu stypendiów naukowych studentom i doktorantom zajmującym się problematyką 

ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim – co w roku 

sprawozdawczym odbyło się jeszcze poza wspomnianym systemem IT. 

   

 

 

 

Barbara Jóźwiak  

Prezes Zarządu SAiW Copyright Polska 

 

Janusz Kobyliński 

Wiceprezes Zarządu SAiW Copyright Polska 

 

Załączniki:  

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

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

2019 r. 

2) Kopia Regulaminu określającego zasady prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym 

przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, tekst jednolity z dnia 10 września 2021 r. 


		2022-03-29T10:05:38+0200


		2022-03-29T10:17:46+0200




