
INFORMACJA O STOWARZYSZENIU KOPIPOL – 
ORGANIZACJI ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI 

AUTORSKIMI DO UTWORÓW NAUKOWYCH

Organizacja

Stowarzyszenie KOPIPOL jest organizacją zbiorowego zarządzania prawa 
autorskimi, w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666) – zwanej 
dalej PrAut. Zostało ono utworzone przez pracowników polskiej nauki i techniki 
na zebraniu założycielskim 5 czerwca 1995 r. Siedzibą Stowarzyszenia są Kielce.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury nr DP.WPA.024/521/03/mp z dnia 
20 listopada 2003 r. (ogłoszonej w M.P. z 2004 r., nr 18, poz. 322), Stowarzysze-
nie KOPIPOL zbiorowo zarządza prawami autorskimi do utworów naukowych 
i technicznych na następujących polach eksploatacji: 
1. utrwalanie, 
2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrowego, 
3. wprowadzanie do obrotu,
4. użyczenie,
5. najem,
6. wyświetlanie,
7. publiczne odtwarzanie,
8. nadawanie,
9. reemitowanie,
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10. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nie-
go dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Stowarzyszeniu KOPIPOL w zbiorowy zarząd swe autorskie prawa mająt-
kowe powierzyło 1695 osób fizycznych (naukowców) oraz 5 osób prawnych 
(wydawców utworów naukowych) – stan na 27 września 2017 r.

Członkami Stowarzyszenia KOPIPOL są osoby fizyczne – przedstawiciele 
polskiej nauki, reprezentujący różne jej dziedziny, oraz osoby prawne – najwięksi 
wydawcy utworów naukowych i naukowo-technicznych (np. Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego czy Wydawnic-
two UMCS).

Opłaty

Niezależnie od zakresu uprawnień wynikających z ww. decyzji Ministra 
Kultury Stowarzyszenie KOPIPOL realizuje zadania wynikające wprost z prze-
pisów PrAut. Należy tu wymienić:
1. upoważnienie do poboru na rzecz twórców opłaty od producentów i importe-

rów kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych 
umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opubli-
kowanego utworu oraz związanych z nimi czystych nośników (art. 20 PrAut),

2. upoważnienie do poboru na rzecz twórców opłaty od posiadaczy urządzeń repro-
graficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotnia-
nia utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich (art. 20¹ PrAut).

Repartycja opłat – wypłaty dla naukowców

Zainkasowane przez Stowarzyszenie KOPIPOL opłaty, w części należ-
nej twórcom utworów naukowych i technicznych, wypłacane są uprawnionym 
w ramach repartycji indywidualnej. Jej podstawą są cyklicznie prowadzone bada-
nia statystyczne struktury kopiowania reprograficznego. W ich wyniku ustalane 
są wydawnictwa, których publikacje są najczęściej kopiowane. Następnie na 
podstawie danych uzyskanych z Biblioteki Narodowej ustala się, kto publikuje 
we wspomnianych wydawnictwach, a co za tym idzie, kto jest uprawniony do 
otrzymania środków w ramach repartycji indywidualnej. 
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Stowarzyszenie KOPIPOL, jako jedyna organizacja zbiorowego zarządza-
nia, podział inkasowanych opłat opiera wyłącznie na podstawie wyników badań 
statystycznych.

Szczegółowe informacje na temat zasad, wedle których dokonywana 
jest rzeczona repartycja, zawarte są na stronie internetowej Stowarzyszenia 
KOPIPOL. Winni się z nimi zapoznać zwłaszcza ci twórcy, którzy w okresie od 
2007 r. publikowali utwory naukowe lub naukowo-techniczne w wydawnictwach 
wskazanych na stronie internetowej Stowarzyszenia KOPIPOL dla poszczegól-
nych lat prowadzenia repartycji indywidualnej.   

Twórca może potwierdzić swoje uprawnienie do otrzymania środków 
w ramach repartycji za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie interne-
towej Stowarzyszenia KOPIPOL. Wystarczy, że wpisze swoje imię i nazwisko. 
Dodatkowo, twórca, któremu przysługują środki w ramach repartycji indywidu-
alnej, może wygenerować bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki dokumenty 
niezbędne do otrzymania tych środków.  Po ich podpisaniu i przesłaniu na adres 
Stowarzyszenia KOPIPOL następuje wypłata środków. Jest ona dokonywana 
w terminie do 60 dni od daty doręczenia Stowarzyszeniu KOPIPOL prawi-
dłowo wypełnionych dokumentów. Na uprawnienie twórcy do otrzymania środ-
ków z repartycji indywidualnej nie wpływają łączące go z wydawcami umowy 
wydawnicze.

ul. Warszawska 21 lok. 31
25–512 Kielce

tel./fax: (+48)(41) 34 154 39, oraz (+48)(41) 34 154 43

www: www.kopipol.pl

e-mail:  kopipol@kopipol.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

