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War$zawa, dnia l{/ marca 2012 r.

,1"\ it 'i1i I,;i $: {rii . iiiir l,A,,1 J

ffi,uftqry
'I :i.1'.i:-ilhi'i;I:drj);1i,'.ti,,rilh

,i,ll r+r.,t:1ll.ri.rL"iiir1,!r.r.e

i"lt; fi lfl t )r 
^iir.r; 4 ;;14;'i 1

l,"tro.;r:r{rtl;r' {,.leii.lilr i ill.ni* lrit.l

iJVi;} g tr#l;*r t rrtr*rl it;l,lit.r uIrioj i igra.;tif {]i,r,,

DwrMtf,f zttztrB

trgz.:
1x Adresat,
1 x $towarzyrzenie,,KOpl pOL,,,
1 x Stowar:ysrenie,,pol$ka Ksiqzka,',
1x ala.

Szanowna Pani,

w rwiqzku z pani pismem, rct6re otrzymali$my w dniu 16 lutego br., upreejmieprzedstawiam pofl iisze wyjasnienia.

Art' 201 ust' l--ustawy z dnia 4 lutego,1994 r. o prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz' u.2200s r. Nrg0, Boz.631,ip6zn. rrn";si*rio*i, ie po*iadasze ureEdserlreprogreflcenych, ktday. prowadzq dzialalno$d gospoOa'rczfi w zakr"esie zwielokrotnianiautworfw dla wlssnego u*ylku osobistego osdb traEcicr' re 
"bi*iqzani 

do ui$zczania optat wwyeokoici do 3 % wptywfw z tego tyturu, chyba te'iwierorirotnienie il;il; siq napodstawie umowy z uprawniony.m. Pzepis ten powinien uv*i*onuk czytanv-rizlm z ust, z,zgodnie z ktdrym minister wlasciwy do spraw lrultury I 6Ciironv dzieoziciwa narooowegookre$la, w drodze rozporzqdzenia, wysokoe* optat, o {tori.n *o*a w usl. 1, uwzglgdniajqcm' in' ,,proporcje udzia{u w zwielshiotnianych'meteriah;h utwOrow zwielokrotrrianych dlawfa$nEgo uzytku osobistego". Oznacza t0, io op{aty uisicza siE nie tyrXo oO wpifrwOw ztytulu zwielokotniania utworow dla wlasnego utytku osobistego os6b tnecich, ate odwszyotkich wplywdw z dziatalnosci gospooir"czej w zatqresie zwielokrolnianiareprograficznego, za$rdzial tyoh pierwszyclimi tafiu iriaczenie, re o*rvouiu-b Jioso*un*i
play----------------ce procentowej (1y0, 1:pl/y rub 3%), stssownie oo po-pi#t;";tjr.qdruni, jvrini*tr*
Kultury z dnia ?7 szerwea ?!gr r w spiawie optat uiiici*v; przea posiadaczy upqdzenteprograficznych (Dz, U Nr 1B?, poz. 1132).

System optat reprografic'znyoh stanowi.rekornpensatg dla autordw i wydawcow zartraty spowodowane pzez kopiowanie ich ksiqtek, ijuref i'czasopism na *i"iny uzytekosoblsty oe6b trzecich. przez profeeionalnie ozidtajqci punriy-k*erograficzne. punkty takienie mogq kcrzystad z doztruolonego uzytku osobistego, i*iu*'govnv n-ie regulaclaiewarta www. afi. ?0' ustawy, punkty te nidmogiyby nopiowaC;i,ililft utwor6w.
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