
 

 
 

Piractwo czy dozwolony użytek? 
 

Zapraszamy na panel dyskusyjny zatytułowany „Piractwo czy dozwolony użytek”. 

Rozmowa będzie dotyczyła prawa dozwolonego użytku, nowoczesnego modelu 

zarządzania kulturą, sposobu działania organizacji zbiorowego zarządzania oraz 

szeroko rozumianej własności intelektualnej. 

 

Koncepcja panelu: 

W XXI wieku nielegalne kopiowanie i dozwolony użytek przenikają się, a opłata 

reprograficzna w obecnej formie nie pasuje do realnych zachowań konsumentów. Jedyną 

szansą dla twórców jest przekonywanie użytkowników do wyboru legalnych źródeł kultury 

i sprzedawanie treści na wielu platformach – fizycznych i cyfrowych. Uczestnicy spotkania 

spróbują odpowiedzieć na pytanie gdzie kończy się dozwolony użytek, a zaczyna piractwo, 

a także podyskutują na temat nowych sposobów dystrybucji kultury. 

 

Uczestnicy spotkania (potwierdzeni): 

Michał Kowalski - Kancelaria Doradztwa Prawnego, Serwis Muzykaiprawo.pl 

 

Michał Kanownik – dyrektor Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i 

Elektronicznego Branży RTV i IT. 

 

Kamil Jaczyński – dyrektor wykonawczy w wytwórni muzycznej Wielkie Joł. Wykładowca 

Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Menedżerów Muzycznych. 

 

Marcin Węgrzynowski – fryzjer z Wałbrzycha. Wygrał proces ze Stowarzyszeniem Autorów 

ZAiKS udowadniając, że nie zarabia na rozpowszechnianiu muzyki w salonie fryzjerskim.  

W trakcie potwierdzania są artyści. 

 

Termin: Wtorek 13 stycznia 2015r. godz. 18:00 - 20:00  

Miejsce: Infopunkt Nadodrze  

Adres: Łokietka 5/1, 50-243 Wrocław 

 

http://zipsee.pl/
http://kupujekopiuje.pl/


Dodatkowe informacje i kontakt dla mediów: 

 
Michał Kanownik, Dyrektor ZIPSEE 
michal.kanownik@zipsee.pl 
+ 48 22 666 22 46, kom. 728 357 701 

 
 

O ZIPSEE 

ZIPSEE (Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT) to branżowa 

organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firmy z branży RTV i IT – producentów, 

dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku. W ramach ZIPSEE powołany został Komitet ds. Praw 

Autorskich, który czynnie uczestniczy w pracach nad rozwiązaniami prawnymi w zakresie systemu opłat z tytułu praw 

autorskich i praw pochodnych.  

Członkami ZIPSEE są AB, ABC Data, Action, Canon Polska, JVC Polska, Komputronik, Lechpol, LG Electronics, Manta, 

Nokia Poland, Panasonic Marketing Europe, Philips Polska, Samsung Electronics Polska,  Sharp Electronics (EUROPE), 

Sony Europe Limited, Tech Data Polska, Sagemcom, Asbis PL, Xerox, Konica Minolta. 

 

Opłata reprograficzna 

Opłata reprograficzna to rodzaj podatku od kopiowania legalnie pozyskanych utworów na dozwolony, osobisty użytek. 

W zamyśle ma zrekompensować straty ponoszone przez twórców wskutek zwielokrotniania ich dzieł przy wykorzystaniu 

określonych urządzeń i nośników.  

 

Podatkiem od legalnego kopiowania objęte są nośniki oraz urządzenia elektroniczne, które potencjalnie mogą zostać 

wykorzystane przez konsumenta do wykonania kopii utworów. Opłata doliczana jest do ceny pierwszego zakupu i stanowi 

nawet do 3% wartości sprzętu/nośnika umożliwiającego powielenie utworu.  

 

Należy podkreślić, że opłata reprograficzna nie jest podatkiem od „piractwa”. Jest wynagrodzeniem dla twórców za zgodne 

z prawem kopiowanie legalnie pozyskanych utworów przez osoby fizyczne. Zakres użytku własnego obejmuje korzystanie 

z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym – rodziny i bliskich znajomych. 

 

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 

Producenci i importerzy urządzeń i nośników są zobowiązani do przekazywania opłaty na rzecz organizacji zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi (OZZ). OZZ to prywatne instytucje, których zadaniem jest rozdysponowanie środków 

pomiędzy twórców. Twórcy otrzymują należne im wynagrodzenie tylko gdy zgłoszą się do OZZ. 

Organizacje uprawnione do pobierania pieniędzy z opłaty reprograficznej to: ZAiKS, SAWP, ZPAV, KOPIPOL, Polska 

Książka (inkasenci pierwotni), oraz: SFP, ZASP, ZPAF, ZPAP (inkasenci wtórni, środki uzyskują za pośrednictwem 

pierwotnych). 
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