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UWAGI  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]  

do projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w 

ramach konsultacji prowadzonych przez MKiDN 

 

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacjami 

(DWIM-WA.0220.1.2017.DU) projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi  

i prawami pokrewnymi przesyłamy stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU USTAWY 

Na wstępie pragniemy pozytywnie przyjąć kierunek prac związany z dążeniem do większej 

przejrzystości funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania oraz unifikacji sposobu działalności 

organizacji na terenie UE, co pozwala na konkurencyjność międzynarodową organizacji zbiorowego 

zarządzania i co wynika z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE  

z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych 

do korzystania online na rynku wewnętrznym. Jednocześnie widzimy pilną konieczność szerszego 

uporządkowania zasad funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania, zakresu i metod ich 

działalności oraz sposobu określania należności i ich repartycji. Obecnie funkcjonujący system 

ustalania zasad wynagradzania uprawnionych wydaje się być nieefektywny, co potwierdzają dane na 

temat działalności Komisji Prawa Autorskiego przytoczone w uzasadnieniu do ustawy. Podobnie jak 

ustawodawca, uważamy za zasadne wyłączenie z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

przepisów odnoszących się do zbiorowego zarządu tymi prawami i uregulowanie ujęcia kwestii 

objętych dyrektywą 2014/26/UE w osobnych szczegółowych przepisach.  

W projektowanej ustawie brakuje przepisu, który w jednoznaczny sposób określałby relację 
przepisów ustawy do innych regulacji wynikających z prawa unijnego i krajowego, oddającego treść 
motywu 56 preambuły dyrektywy: 

“(56) The provisions of this Directive are without prejudice to the application of rules on 
competition, and any other relevant law in other areas including confidentiality, trade secrets, 
privacy, access to documents, the law of contract and private international law relating to the 
conflict of laws and the jurisdiction of courts, and workers’ and employers’ freedom of 
association and their right to organise.” 

Szczególnie istotna wydaje się relacja ustawy do przepisów o ochronie konkurencji, gdyż wielokrotnie 
w przypadku OZZ nie dla wszystkich jasne było, że przepisy prawnoautorskie dotyczące OZZ należy 
czytać zgodnie z unijnymi i polskimi przepisami o ochronie konkurencji. 
 
Ponadto w projekcie wielokrotnie forma inna niż pisemna jest nazywana postacią elektroniczną, co 

wydaje się być niespójne z przepisami KC, które zostały znowelizowane w minionym roku, czym 

wprowadzona został np. forma dokumentowa. Również w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego  
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i Rady 2014/26/UE CRM jest używane określenie „documentary form”. Dlatego też uspójnienie 

terminologii w tym zakresie wydaje się konieczne. 

 

Z uwagi na fakt, iż konsultowany projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi  

i prawami pokrewnymi wynika przede wszystkim z konieczności implementacji obowiązującej 

dyrektywy PE i Rady 2014/26/UE, przestawione poniżej szczegółowe uwagi do niektórych części 

projektu odnoszą się wyłącznie do kwestii związanych z transpozycją dyrektywy do prawa polskiego, 

a nie do treści samej dyrektywy. Niezależnie, niniejsze stanowisko zawiera także uwagi dotyczące 

proponowanych przez ustawodawcę przepisów, które nie wynikają bezpośrednio z dyrektywy, lecz  

w założeniu mają dodatkowo uporządkować procesy zbiorowego zarządzania w Polsce,  

z uwzględnieniem niektórych dotychczas stosowanych i dobrze sprawdzających się praktyk.  Z tego 

względu, przekazujemy także uwagi ogólne dotyczące problemów, które w naszej ocenie należałoby 

dodatkowo w projekcie uwzględnić. 

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROPONOWANYCH PRZEPISÓW 

 Rozdział 1, Przepisy ogólne 

 

Art. 2 ust. 1 pkt. 2) – Ustawa nie określa, jaką rolę mogą pełnić podmioty, które „wykonują czynności 

z zakresu zbiorowego zarządzania […] na postawie tytułu prawnego udzielonego im przez 

organizację”. Nie jest wyjaśnione, które uprawnienia OZZ mogą wypełniać takie podmioty, jakie 

obowiązki ciążą na tych podmiotach, a także czy i w jaki sposób odpowiadają za nie OZZ. 

Art. 2 ust. 3 W trosce o transparentność i w kontekście działania w zakresie zbiorowej korzyści 

postulujemy objęcie organizacji zbiorowego zarządzania zasadami wynikającymi z przepisów  

o dostępie do informacji publicznej (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji). 

Art. 3. ust. 1 Sugerujemy dążenie do większej zbieżności definicji w ustawie z definicjami  

w dyrektywie. I tak np. w odniesieniu do użytkowników w dyrektywie jest mowa o „każdej osobie” 

dokonującej czynności wymagających zgody podmiotów uprawnionych, natomiast w projekcie 

ustawy czynności te są sprowadzone do węższego zakresowo pojęcia „eksploatacji”, co może 

stwarzać niejasności, zwłaszcza, że Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych posługuje się 

pojęciem „korzystania z utworu”, zaś „eksploatacja” występuje, co najwyżej przy „polach 

eksploatacji”. Zachowanie tożsamej nomenklatury wydaje się być istotne.  

Art. 3 ust. 1 pkt 7 i 11 Skoro definicje te dotyczą także opłat od nośników, to należałoby wskazać, czy 
dotychczasowe przepisy o udziale OZZ w poborze tych opłat nie powinny ulec zmianie. Przykładowo, 
obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie okre lenia kategorii urządzeia katśników służących 
do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośnik w z tytuł ich sprzedaży przez 
producentów i importerów, określa, bowiem zasady wskazywania określonych organizacji zbiorowego 
zarządzania i rozliczeń między nimi. Wydaje się, że należałoby przemyśleć, czy wszystkie przepisy 
tego rozporządzenia powinny zostać utrzymane po wejściu w życie proponowanej ustawy.  
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Ponadto, w projekcie w zakresie relacji użytkownik - OZZ najczęściej jest mowa o umowach 
licencyjnych między użytkownikiem a OZZ, a brak jest też przepisów mówiących o sposobie 
dokonywania wpłat w zakresie opłat od nośników (czyli w sytuacji bezumownej).  
 
Art. 3 ust. 1 pkt 13 Powstaje istotna wątpliwość, czy definicja „licencji wieloterytorialnej” nie 

powinna być bliższa formie użytej w Art. 3 Dyrektywy lit M) i N). Czym są „treści cyfrowe” w projekcie 

ustawy (jeśli ustawa nie odsyła do definicji z ustawy o prawach konsumenta)? Dyrektywa 2014/26/UE 

powstała później niż dyrektywa o prawach konsumenta (2011/83/UE), mimo to prawodawca unijny 

nie użył pojęcia „digital content” (które obecnie stosowane jest wyłącznie w regulacjach 

konsumenckich), a „online rights” dotyczące „online service”. Dodatkowo ustawa nie precyzuje,  

w jaki sposób należy interpretować pojęcie „drogi elektronicznej” (przez brak odesłania do ustawy  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Ponownie pojęcia użyte w projekcie różnią się od pojęć  

z dyrektywy. Pojęcia użyte w dyrektywie są autonomicznymi pojęciami prawa unijnego i nie wydaje 

się zasadne ich dopasowywanie do pojęć istniejących w dotychczasowych polskich przepisach. 

Art. 3. ust. 2 Popieramy uwzględnienie w definicji OZZ dotychczas stosowanego w polskich 

przepisach wymogu, aby OZZ działały na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego. W konsekwencji, także OZZ mające siedziby w innych państwach 

EOG i pragnące podjąć analogiczną działalność w Polsce, będą musiały uzyskać stosowne zezwolenie. 

W naszej ocenie takie rozwiązanie sprzyja pewności prawnej po stronie podmiotów uprawnionych  

i użytkowników. 

Art. 4 ust. 3 Po słowach „bez względu na podstawę” brakuje słowa „prawną”, tym samym artykuł ten 

powinien brzmieć: „Organizacja zbiorowego zarządzania ma obowiązek jednakowego traktowania 

uprawnionych bez względu na podstawę prawną zbiorowego zarządzania ich prawami.” 

Art. 5 Proponowane brzmienie art. 5 porządkuje kwestie legitymacji do reprezentowania 

uprawnionych przez OZZ,  w szczególności z uwagi na odniesienie do organizacji reprezentatywnych, 

co zwiększa transparentność przepisów i pewność prawa dla wszystkich uczestników rynku. 

 Rozdział 2, Zezwolenia na zbiorowe zarządzanie 

Art. 6 W odniesieniu do tego przepisu, podtrzymujemy uwagę zgłoszoną do art. 3 ust.2.  

Ponadto, z zadowoleniem przyjmujemy uwzględnienie w art. 6 ust. 3 listy dokumentów, jakie 

wnioskodawca dołącza do wniosku, w szczególności wzory umów licencyjnych, które wnioskodawca 

ma zamiar zawierać z użytkownikami na polach eksploatacji objętych wnioskiem. Przepis ten nie tylko 

usankcjonuje istniejącą obecnie praktykę, lecz poprzez wprowadzenie obowiązku załączania wzorców 

umów przyczyni się do większej przejrzystości stosowanych praktyk. W przepisie brakuje jednak 

doprecyzowania, jakie elementy powinny obligatoryjnie być zawarte we wzorcu umowy. 

Art. 6 ust 3 pkt. 4 Skoro stowarzyszenie musi przedstawić wzory umów licencyjnych, które ma zamiar 

zawierać z użytkownikami, to brakuje wskazania, jaki skutek ma mieć przedstawienie takich wzorów 

ministrowi. Czy później OZZ są zobowiązane do stosowania przestawionych wzorów umów  
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z użytkownikami? Jeżeli tak, to nie zostało wyjaśnione, czy i w jakim zakresie dopuszczalne są 

negocjacje treści takiej umowy. Jeśli taki miałby być skutek przedstawienia wzorów, doszłoby 

wówczas do wiążącego określenia praw i obowiązków innych stron (użytkowników) w postępowaniu, 

którego nie są stroną. Proponujemy wyjaśnienia charakteru takiego wzoru lub usunięcie takiego 

wymogu (zakładamy, że Minister i tak może uzyskać taką informację od OZZ). 

Art. 8 ust. 4 Co do zasady, popieramy wprowadzanie przepisów, które przyczynią się do 

maksymalnego usprawnienia i uproszczenia systemu zbiorowego zarządzania i wyeliminowania 

sporów pomiędzy różnymi OZZ reprezentującymi tę samą kategorię praw, co z pewnością będzie 

korzystne dla uprawnionych i użytkowników. Z punktu widzenia użytkowników bardzo istotne jest, 

aby mieli pewność, że jeżeli zwrócą się o podpisanie umowy licencyjnej do jednej OZZ dysponującej 

określoną kategorią praw i podpiszą stosowną umowę, dopełniają wszelkich obowiązków względem 

właścicieli/dysponentów praw i nie będą narażeni na konieczność weryfikowania na rynku, czy jakaś 

inna organizacja lub podmiot praw nie ma roszczeń w zakresie danej kategorii praw (z 

uwzględnieniem pól eksploatacyjnych). Szersze odniesienie do tej kwestii zostało zawarte w Uwagach 

ogólnych niniejszego stanowiska. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż że taka treść może prowadzić 

do ograniczania pojawiania się nowych OZZ, które mogłyby być bardziej efektywne, mieć mniejsze 

koszty działania, oferować lepsze warunki zarządzania prawami, a w konsekwencji lepsze stawki 

zarówno twórcom, i jak i użytkownikom. Wprowadzenie takiego przepisu prowadzić może do 

stworzenia monopolów w zakresie licencjonowania praw, co nie wpływa nigdy na poprawienie 

jakości działania. Dodatkowo monopolistami zostałyby organizacje „zasiedziałe”, posiadające już 

odpowiednią infrastrukturę etc. Kierunkiem wartym promowania byłoby doprowadzenie do sytuacji, 

w której ten sam repertuar może być licencjonowany przez rożne organizacje, dzięki czemu 

użytkownicy mają wybór (a organizacje mają zachętę do poprawiania np. jakości obsługi). 

Odnosząc się do propozycji przepisu stanowiącego, iż „zezwolenia nie udziela się w zakresie, w jakim 

wniosek dotyczy praw objętych zezwoleniem innej organizacji zbiorowego zarządzania – jeżeli 

udzielenie zezwolenia w tym zakresie mogłoby utrudnić zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi”, pragniemy wskazać, iż w praktyce nie jest jasne na jakiej podstawie Minister 

właściwy udzielający zezwolenia miałby oceniać, czy przyznanie zezwolenia faktycznie skutkowałoby 

utrudnieniem zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Biorąc także 

pod uwagę, że o zezwolenie może ubiegać się nowa OZZ, która nie posiada jeszcze porozumienia  

o współpracy z inną OZZ, może warto byłoby w tym przepisie wskazać, że OZZ ubiegająca się  

o zezwolenie w zakresie kategorii praw, którymi dysponuje już inna OZZ, powinna na etapie składania 

wniosku wykazać się posiadaniem z tą OZZ porozumienia o współpracy lub zobowiązać się do 

podpisania takiego porozumienia w określonym w ustawie terminie. 

Art. 10 W naszej ocenie, w pewnym stopniu proponowane przepisy regulujące reprezentatywność 

OZZ przyczynią się do większej pewności prawnej, w szczególności dla użytkowników.  

Art. 10 ust. 2  Warto jednak wskazać, że sposób ustalania statusu organizacji reprezentatywnej na 

podstawie kryterium wyłącznie liczby reprezentowanych uprawnionych może być nieadekwatny do 
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faktycznej eksploatacji utworów, jaka ma miejsce na terytorium Polski (np. organizacja, która ma 

wszystkich polskich autorów będzie mniej reprezentatywna niż organizacja mająca wyłącznie 

autorów zagranicznych na mocy umów o reprezentacji). 

Art. 11 Także pozytywnie oceniamy dodanie, w stosunku do przepisów obecnie wynikających  

z art.104 ustawy o prawie autorskim, obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej decyzji 

ministra właściwego o zezwoleniu na wykonywanie zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi  

i pokrewnymi. Umożliwi to szerokiemu kręgowi zainteresowanych szybszy i łatwiejszy dostęp do 

informacji. 

 Rozdział 3  Statut, członkostwo i organy organizacji zbiorowego zarządzania 

Art. 21 ust. 1 Wymóg niepodejmowania przez osobę kierującą OZZ działań, które „mogłyby 

negatywnie wpływać na wizerunek” OZZ, nie wynika z artykułu 10 ust 2 Dyrektywy. Przepis taki może 

uniemożliwiać osobie zarządzającej OZZ podjęcie działań prowadzących do ujawnienia np. złego 

funkcjonowania organizacji. Wydaje się, że nie ma konieczności wprowadzania takiego wymogu na 

poziomie ustawy. 

 Rozdział 4 Relacje z uprawnionymi i zarządzanie przychodami z praw  

Art. 27 ust. 2 pkt 2 Przepis przewiduje ograniczoną możliwość określenia przez twórcę, które 

konkretnie utwory lub przedmioty praw pokrewnych będą objęte umową z OZZ. Przepis wprowadza 

wybór między powierzeniem albo całości, albo „rodzaju” utworów. Jednocześnie – w razie braku 

zmiany art. 28 – może prowadzić do sytuacji, w której nawet jeden utwór danego rodzaju nie będzie 

mógł być licencjonowany przez twórcę bezpośrednio użytkownikowi w celach komercyjnych (twórca 

będzie musiał albo zrezygnować z całej kategorii utworów u OZZ, albo nie licencjonować 

bezpośrednio). 

Art. 27 ust. 3 Przepis określa wymóg formy pisemnej bez rygoru nieważności, czyli ad probationem. 

Wydaje się, że forma przy takiej umowie powinna (z której wynikają daleko idące skutki dla obrotu – 

wcale nie mniejsze niż licencja wyłączna czy przeniesienie praw) być objęta rygorem nieważności. 

Zapewni to większą pewność prawną.  

Z  kolei ze zdania drugiego nie wynika, czy autor projektu chciał dopuścić do zawierania całej umowy 

w postaci elektronicznej (lista czynności ze zdania drugiego właściwie wyczerpuje kwestię zawierania 

i rozwiązywania umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym). Niezrozumiała jest, zatem relacja 

zdania 1 do zdania 2.  

W zdaniu nr 2 należałoby użyć określeń dotyczących formy z kodeksu cywilnego: „forma 

dokumentowa” zamiast „postaci elektronicznej”. 

Art. 27 ust. 4 Aby uniknąć wątpliwości i użyć siatki pojęciowej z kodeksu cywilnego, proponujemy 

zastąpienie słów: „w postaci pisemnej lub elektronicznej” słowami „w formie pisemnej lub formie 

dokumentowej”. 
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Art. 28  Przepis wyraźnie ogranicza prawo uprawnionego - nawet pierwotnego właściciela praw - do 

zarządzania i udzielania licencji użytkownikom. Wydaje się , że idzie on zbyt daleko. Motyw 19 

preambuły Dyrektywy wskazuje na to, że dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla prawa 

uprawnionych do zarządzania swoimi prawami samodzielnie, w tym do użytku niekomercyjnego. 

Dyrektywa nie określa, zatem nieskuteczności czynności zawartych przez uprawnionego  

z użytkownikiem w odniesieniu do komercyjnego wykorzystania utworów objętych umową  

o zbiorowe zarządzanie. 

Przepis art. 5 ust. 3 jest w artykule 5 pt. „prawa użytkowników” i ma służyć określeniu minimalnego 

progu uprawnień twórców, a nie wyjątków od reguły pełnego zarządzania prawami przez OZZ. 

Wydaje się, że w związku z tym lepsza byłaby redakcja „ Uprawniony ma prawo do” – zamiast 

„zachowuje”. Określenie „zachowuje” może być rozumiane, że uprawniony z mocy ustawy zachowuje 

wyłącznie to prawo z art. 28. 

Art. 29 Podzielamy zasadność nałożenia na podmioty uprawnione wskazanych w tym artykule 

obowiązków informacyjnych względem OZZ, której dany podmiot powierzył zarządzanie prawami 

autorskimi. Działanie takie przyniesie korzyści zarówno OZZ, jak też użytkownikom, którzy potrzebują 

mieć pewność, iż dysponują wszelkimi niezbędnymi i aktualnymi licencjami do korzystania z danego 

utworu. Dla jasności należałoby uzupełnić przepis art. 29 ust. 1  w następujący sposób: 

„Art. 29 ust. 1 Uprawniony, który zawarł umowę o zbiorowe zarządzanie, niezwłocznie […]”              

Art. 30 ust. 1 Dla jasności należałoby uzupełnić przepis w następujący sposób: 

„Art. 30 ust. 1 Uprawniony, który zawarł umowę o zbiorowe zarządzanie, może […]” 

Przepis dopuszcza sytuację, w której wypowiedzenie może być faktycznie skuteczne dopiero 1,5 roku 

od momentu wypowiedzenia (np., jeżeli umowa zostanie wypowiedziana po 1 lipca 2017 oznacza to, 

że wypowiedzenie będzie skuteczne na grudzień 2018 przy założeniu, że rok obrotowy kończy się  

z końcem roku kalendarzowego). W naszej ocenie termin 6 miesięcy jest nieprzekraczalny, a wg art. 5 

ust 4 Dyrektywy OZZ ma, co najwyżej możliwość skrócenia sześciomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia w taki sposób, aby skutkowało na koniec roku obrotowego. 

Art. 30 ust. 3 Z punktu widzenia użytkowników, niemający odzwierciedlenia w dyrektywie,  

a zaproponowany przez polskiego ustawodawcę przepis stanowiący, iż „wypowiedzenie umowy  

o zbiorowe zarządzanie nie wpływa na skuteczność umów zezwalających na korzystanie z praw, które 

zostały zawarte przez organizację zbiorowego zarządzania przed dniem upływu terminu 

wypowiedzenia, w okresie 3 lat od dnia upływu terminu wypowiedzenia” jest korzystny, gdyż 

wprowadza pewność prawną i przewidywalność biznesową, ułatwia użytkownikom korzystanie  

z nabytych praw oraz daje wystarczający czas na działanie celem zawarcia z właściwym podmiotem 

kolejnej umowy na nabycie licencji do korzystania z utworu. Pragniemy jednak wskazać na 

wątpliwości, co do zgodności tego przepisu z przepisami z art. 5 ust 4 i ust. 5 Dyrektywy. 
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Art. 32 Obowiązek prowadzenia i bieżącej aktualizacji przez OZZ elektronicznych wykazów umów  

o zbiorowe zarządzanie wraz ze szczegółowymi informacjami wskazanymi w tymże artykule, a także 

wykazów uprawnionych, których prawami dana OZZ zarządza na podstawie innej niż umowa  

o zbiorowe zarządzanie jest w pełni uzasadniony z punktu widzenia sprawności całego systemu 

zbiorowego zarządzania, lepszej ochrony uprawnionych, i stanowi krok w kierunku przejrzystości  

i pewności prawnej dla użytkowników.  

 Rozdział 5. Relacje z użytkownikami 

Art. 41 ust. 2 Proponowany przepis stanowiący, iż „Wynagrodzenie dochodzone przez organizację 

zbiorowego zarządzania uwzględnia wysokość wpływów osiąganych przez użytkownika z korzystania 

z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz charakter i zakres tego korzystania” nie jest  

w pełni zgodny z wymogiem art.16 ust.2 dyrektywy, jako że nie uwzględnia ostatniego elementu 

przedmiotowego zapisu dyrektywy, tj. odniesienia do wartości ekonomicznej usług świadczonych 

przez OZZ: „Stawki wynagrodzeń za prawa wyłączne i prawa do wynagrodzenia pozostają  

w rozsądnym stosunku między innymi do wartości ekonomicznej użytkowania praw w obrocie 

handlowym, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu wykorzystania utworów i innych przedmiotów 

objętych ochroną, a także w odniesieniu do wartości ekonomicznej usług świadczonych przez 

organizację zbiorowego zarządzania”. Postulujemy uwzględnienie w polskich przepisach zawartego  

w dyrektywie kryterium wartości ekonomicznej użytkowanych praw oraz usług świadczonych przez 

OZZ.  W uzasadnieniu MKiDN do projektu ustawy (s. 46) widnieje odwołanie do wyroku TSUE z 11 

grudnia 2008 w sprawie C-52/07 Canal 5 Ltd. i TV4 AB, jako argument na zasadność przyjęcia 

proponowanego brzmienia przepisu. Pragniemy zauważyć, iż oparcie się na jednym wyroku TSUE z 

2008, wyroku wydanym 6 lat przed przyjęciem dyrektywy 2014/26/UE, wydaje się niewystarczającym 

uzasadnieniem do nie uwzględniania tego kryterium, szczególnie w dobie szybkiego postępu 

technologicznego, elektronizacji procesów i łatwości dostępu do informacji - czyli czynników, które 

mogą ułatwiać OZZ efektywne świadczenie usług i obniżanie ich kosztów. Proponowane przez 

polskiego ustawodawcę brzmienie tego przepisu nie będzie obligowało OZZ do uwzględniania  

w wysokości oczekiwanego od użytkowników wynagrodzenia obiektywnej wartości ekonomicznej 

świadczonych przez daną OZZ usług i umożliwi zawyżanie stawek. Rozwiązanie takie jest niekorzystne 

dla użytkowników, może być także niekorzystne dla uprawnionych i wydaje się niezgodne  

z wymogami dyrektywy.  

Nasze stanowisko odnoszące się do zasada ustalania wynagrodzeń zostały także zawarte w dalszych 

uwagach do systemu tabel wynagrodzeń i w uwagach ogólnych. 

Niezależnie od powyższych uwag, mamy zastrzeżenie do użycia terminu „wynagrodzenie dochodzone 

przez OZZ”. Dyrektywa odnosi się do wynagrodzenia za korzystanie z utworów, a nie do dochodzenia 

wynagrodzenia. 

Art. 42 ust. 2 Proponujemy dopisanie, że uzasadnienie odmowy powinno być sporządzone w formie 

pisemnej. 
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Art. 43 ust. 2 widnieje w nim odwołanie do art. 41 ust. 1, w naszej ocenie odwołanie powinno 

odnosić się do art. 43 ust. 1. 

Proponujemy ponadto usunięcie określenia „powszechne”, gdyż kryterium powszechnej dostępności 

nie wynika z Dyrektywy art. 16 ust. 2. W Dyrektywie mowa jest jedynie o udostępnieniu usługi dla 

odbioru („available to the public”). Kryterium powszechnej dostępności zawęża zakres zastosowania 

prawa do zastosowania innych stawek w okresie pierwszych trzech lat dostępności nowego rodzaju 

usługi. Ponownie wątpliwe jest, czy określenie „drogi elektronicznej” jest tożsame z określeniem 

„online services” w Dyrektywie art. 16 ust 2. 

Art. 44 ust. 2 Zważywszy na napotykane przez użytkowników na polskim rynku problemy  

z ustalaniem właściwej OZZ oraz na długotrwałość i liczbę sporów pomiędzy różnymi OZZ dotyczących 

m.in. tabel wynagrodzeń, zasadnym jest wyznaczanie przez ministra właściwego jednej OZZ na 

dokonywanie poboru wynagrodzeń za publiczne odtwarzanie przedmiotów praw pokrewnych, przy 

jednoczesnym zachowaniu możliwości zawierania przez wyznaczoną OZZ porozumień z innymi OZZ 

na wspólny pobór opłat. Mamy nadzieję, że tak działający system będzie bardziej czytelny, prosty  

i efektywny. Jednocześnie, pragniemy wskazać, iż planowany przepis nie rozwiązuje problemu 

kompleksowo, gdyż wspólny pobór opłat miałby dotyczyć tylko jednego pola eksploatacji. 

Tymczasem użytkownicy, którzy eksploatują (także na innych polach) konkretny utwór wciąż są 

zobligowani do ponoszenia opłat na rzecz różnych OZZ, w dodatku muszą właściwie ustalić, którym 

organizacjom te opłaty są należne, co nie zawsze jest proste. Optymalnym rozwiązaniem byłoby 

ponoszenie opłat na rzecz jednej z kilku OZZ uprawnionych do zawierania kompleksowych umów 

licencyjnych, która następnie dokonywałaby redystrybucji środków stosownie do pól eksploatacji  

i listy uprawnionych z różnych kategorii (zasada one-stop-shop). 

Art. 45 Uważamy ten artykuł za nadmiarowy i postulujemy jego wykreślenie. Po pierwsze, dyrektywa 

2014/26/UE nie przewiduje dla OZZ prawa do roszczeń informacyjnych. Po drugie, mimo iż obecnie 

obowiązujące przepisy prawa autorskiego przewidują w art. 80 oraz art. 105 ust. 2 tego typu 

roszczenia, art. 46 ust. 1 projektowanej ustawy w transponuje już wymogi dotyczące przekazywania 

informacji z art. 17 dyrektywy, wskazując, iż umowa pomiędzy OZZ a użytkownikiem „określa zasady 

udostępniania w określonym czasie i formacie informacji niezbędnych do pobrania przychodów  

z praw oraz terminowego podziału i wypłaty uprawnionym należnych im kwot, w tym, o ile jest to 

konieczne, danych dotyczących wykorzystania praw”. Tym samym, spełnienie przez użytkownika tego 

przepisu umowy powinno być dla OZZ wystarczające, aby określić wysokość dochodzonych przez nią 

należności i opłat. Jeżeli przepis miałby pozostać, to wymaga bardzo jasnego doprecyzowania w taki 

sposób, aby działanie zgodne z tym przepisem nie naruszało innych tajemnic chronionych prawem 

np. tajemnicy telekomunikacyjnej.   

Art. 46 ust. 1 w związku z art. 47 Należy jednocześnie wskaząć, że dyrektywa w art. 17 wyraźnie 

określa, że obowiązek przekazywania informacji do OZZ dotyczy jedynie informacji, które są  

w posiadaniu użytkownika. Użyte w projekcie określenia mogą powodować, że „dostępność dla 

użytkownika” będzie tylko jedną z kilku rzeczy uwzględnianych przy określaniu zakresu informacji i 
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nie będzie stanowiła wyraźnej granicy dla żądań. Ponadto określenie „at disposal” różni się od 

„dostępne dla użytkownika” – tj. wyobrażamy sobie interpretację, że informacje wymagające 

długotrwałego przetwarzania można uznać za dostępne (czyli potencjalnie można do nich uzyskać 

dostęp, jeśli się poniesie nakłady), ale nie są posiadane przez użytkownika. 

Art. 46 ust. 2 Nie jest jasne, czy ten przepis ma oznaczać obowiązek, czy też uprawnienie do 

określenia przez kilka OZZ jednakowego wspólnego formatu informacji lub danych. Trudno też 

określić, jaki takie ustalenie między OZZ ma mieć skutek wobec użytkownika, skoro zgodnie  

z Dyrektywą użytkownik powinien przekazywać jedynie informacje, które są w jego posiadaniu. W 

przypadku, w którym różni użytkownicy mogą przekazać nieco inne informacje i w nieco innym 

formacie, ustalenie jednego formatu przez kilka OZZ może spowodować, że niektórzy użytkownicy 

będą w stanie wyraportować poprawnie dane, a niektórzy nie (i dodatkowo nie będą mogli tego 

negocjować z OZZ, bo te będą związane przepisem ustawy). Należałoby raczej określić, że OZZ 

działające na tym samym polu powinny ustalić taki wspólny format i, w razie zwrócenia się o to przez 

użytkowników, stosować go w rozliczeniach. 

Niezrozumiałe jest, dlaczego przepis dotyczy jedynie pól „nadawanie” i „reemisja”, a nie zawiera np. 

pola „odtwarzanie” 

Przypominamy, że ustawa o prawie autorskim posługuje się terminem „reemitowanie”, a nie 

„reemisja”. 

Art. 46 ust. 3 Przepis ten nie wynika z Dyrektywy. Nie widzimy uzasadnienia dla tak  daleko idącej 

sankcji. W szczególności nie powinna być ona przedmiotem regulacji ustawowej (ograniczenia 

swobody kontraktowania). Taki przepis może mieć daleko idące skutki dla użytkowników tj. może 

powodować, że po wypowiedzeniu umowy przez OZZ (np. wskutek sporu dotyczącego sposobu 

zakresu danych niezbędnych lub sposobu uzupełnienia tabeli) użytkownik będzie musiał zawiesić 

działalność gospodarczą w zakresie wykorzystywania utworów lub działać bezprawnie. 

Przypominamy, że niezależnie od lepszego lub gorszego raportowania przez użytkownika, OZZ cały 

czas ma roszczenie o zapłatę wynagrodzenia. 

Art. 48 ust. 1 Pozytywnie oceniamy wyraźne wskazanie w przepisach, iż OZZ jest zobowiązana do 

informowania użytkownika o okolicznościach istotnych z punktu widzenia obowiązywania  

i wykonywania zawartej z nim umowy. 

Art. 48 ust. 2 – Brak doprecyzowania, że poinformowanie użytkownika wymaga formy pisemnej. 

Należałoby wskazać, czy użytkownik ma jakieś uprawnienia związane z zawężeniem repertuaru OZZ 

(np. prawo do wypowiedzenia umowy z OZZ lub możliwość negocjacji prowadzących do obniżenia 

stawek)? 
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 Rozdział 6. Udzielanie licencji wieloterytorialnych 

Art. 54 ust. 1 Trudne do zrozumienia jest, na czym dokładnie miałoby polegać „monitorowanie 
wykorzystania utworów” i jak należy rozumieć określenie „faktyczne wykorzystanie każdego  
z utworów”. 

Art. 55 ust. 2 Przepis nie wyjaśnia, czy w przypadku masowego wykorzystania utworów faktura 

powinna określać każdy utwór z osobna. Należałoby przesądzić, w jaki sposób przepis o fakturze 

odnosi się do przepisów prawa podatkowego dotyczących faktur VAT. 

Art. 60 W naszej ocenie zawarte w tym artykule przepisy transponujące dyrektywę są niepełne. 

Projekt ustawy w pkt 1) mówi o „nadaniu własnego programu”, zaś Dyrektywa o „publicznym 

komunikowaniu lub udostępnianiu swoich programów radiowych i telewizyjnych równocześnie z ich 

pierwotną emisją lub później”. Tym samym Dyrektywa odnosi się też do wykorzystania online, 

podczas gdy polska definicja „nadania” z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wydaje 

się niewystarczająca. 

 Rozdział 7. Komisja Prawa Autorskiego 

Art. 62 Z zainteresowaniem przyjmujemy przyjęte rozwiązanie umożliwiające orzekanie przez 

arbitrów po upływie ich kadencji w przypadku postępowań rozpoczętych przed jej upływem. Takie 

rozwiązanie może przyczynić się do zapewnienia ciągłości informacji zebranych w trakcie 

postępowania i do lepszej efektywności postępowań. Jednakże pragniemy także zauważyć, iż biorąc 

pod uwagę praktyczne doświadczenia z funkcjonowania Komisji Prawa Autorskiego w ostatnich 

latach związanych z prowadzonymi latami postępowaniami można domniemywać, że rozwiązanie 

takie może też doprowadzić do funkcjonowania wielokrotnego składu Komisji dobieranego różnie 

zależnie od daty rozpoczęcia poszczególnego postępowania. Wydaje się, że nieefektywność składu 

danego Komisji powinna być podstawą do zmiany jej składu nie zaś do przedłużania mandatu, tym 

bardziej o charakterze odpłatnym.  

Art. 62 ust. 2 Niepokojące jest jednak określenie, iż minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego pełni funkcje Przewodniczącego KPA. Rodzi to obawy o utratę statusu KPA, jako 

niezależnego organu, reprezentowanego przez osoby związane z relewantnymi rynkami. 

Postulujemy, aby tryb wyboru Przewodniczącego i jego status były taki jak w dotychczas 

obowiązujących przepisach. 

Art. 63 Wątpliwości budzi także propozycja, które może w praktyce niekorzystnie wpłynąć na sposób 

funkcjonowania systemu ustalania i dystrybucji należności wobec uprawnionych. Zaproponowane  

w Art. 63 kryteria, jakie muszą spełniać członkowie KPA mocno zawężają jej potencjalny skład  

i w sposób niewystarczający uwzględniają fakt, iż to doświadczenie oraz praktyczna wiedza  

o funkcjonowaniu rynku mają równie istotne, jak m.in. wiedza akademicka, znaczenie dla 

efektywności funkcjonowania takiego organu. Wydaje się to stać w sprzeczności z założeniami, iż  

w skład KPA wchodzić powinni zarówno reprezentanci wskazani przez organizacje zbiorowego 

zarządzania i stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców, wydawców i producentów, jak 
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również organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych i organizacje radiowe lub telewizyjne. Należy też zwrócić uwagę, że wskazane w ust. 2 

pkt. 4 organizacje radiowe i telewizyjne występują zarówno w roli właścicieli praw (np. do 

wideogramów), jak i użytkowników (w odniesieniu do cudzych treści). Zatem wśród grup 

wymienionych w ust. 2 podmioty wyłącznie korzystające z utworów stanowią mniejszą grupę niż 

podmioty reprezentujące uprawnionych. 

W naszej ocenie wskazany w ust. 3 obowiązek składania przez kandydatów na arbitrów oświadczeń  

o stosunkach łączących ich z podmiotami zgłaszającymi kandydatów oraz osobami pełniącymi funkcję 

w organach tych podmiotów w ciągu pięciu lat przed złożeniem oświadczenia przyczyni się do 

większej transparentności działania Komisji. 

 

Art. 64 ust. 2 Popieramy wprowadzenie przepisu umożliwiającego ministrowi właściwemu do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przypadku przedstawienia mu, jako kandydata na 

arbitra osoby, która już pełniła funkcję arbitra Komisji, uwzględnienie oceny sposobu 

dotychczasowego wypełniania przez nią tej funkcji. 

Art.71 Proponowane zachęty do składania wniosków o ustalenie wynagrodzeń w postaci 

zaproponowanych w art. 71 zmniejszenia kosztów postępowania wydaje się bezcelowe. Obecnie 

problemem w efektywności funkcjonowania systemu wydaje się nie być niewystarczająca liczba 

wniosków, co nieefektywność systemu ich rozpatrywania, czego dowodzą statystyki przytoczone  

w uzasadnieniu do ustawy. 

Oddział 2 Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń (art.72 - 81) Z zaciekawieniem przyjęliśmy koncepcję 

wspólnych postępowań organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie określania tabel wynagrodzeń 

jednakże proponowane rozwiązanie zdaje się mieć na celu jedynie obniżenie kosztów postępowania, 

a nie – co istotniejsze – wskazanie maksymalnych możliwych łącznych obciążeń nakładanych na 

przedsiębiorcę, unifikację tabel wynagrodzeń oraz usprawnienie systemu repartycji środków zgodnie 

z zasadą one-stop-shop. Limit maksymalnego łącznego obciążenia wydaje się być koniecznym przy tak 

licznie funkcjonujących na polskim rynku organizacjach zbiorowego zarządzania, a brak takiej zasady 

jest jedną z istotnych barier w efektywnym funkcjonowaniu KPA. Takie założenie jest zgodne 

zarówno z Ustawą o Prawie Autorskim, jak i wynika z analizy problemów, na jakie napotykały się 

podmioty w ostatnich latach. Art. 110 ust. 5 pkt 2 pr. aut. stanowi, że wydając orzeczenie  

w przedmiocie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia tabel wynagrodzeń, skład orzekający Komisji 

brać powinien pod uwagę całkowitą kwotę obciążenia podmiotów korzystających z utworów lub 

przedmiotów praw pokrewnych na rzecz wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu 

korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych na danym polu eksploatacji. Ponadto, stosownie do 

Dyrektywy, kwota ta powinna być zestawiona z wartością ekonomiczną użytkowanych praw. Należy 

zauważyć, że obecnie mamy do czynienia z próbą ustanowienia zbyt wygórowanej wysokości 

całkowitego obciążenia, o którym mowa w art. 110 ust. 5 pkt 2 pr. aut. – zwłaszcza dla tych 

podmiotów, które dopiero rozpoczynają działalność lub zamierzają ją rozpocząć. Brak górnych 

limitów obciążeń oraz rozdzielności zakresów uprawnień poszczególnych OZZ prowadzi do 

nieefektywności pracy KPA oraz absurdalnych postępowań, jakie miały miejsce np. w 2012 roku, 
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kiedy sumując potencjalne oczekiwania OZZ wobec mediów internetowych, kwoty, jakie miałyby być 

odprowadzane do OZZ wynosiłyby od 20 do 80% wszystkich wpływów przedsiębiorstw prowadzących 

działalność audiowizualną w Internecie. Ponadto, brak stosowych limitów obciążeń wpływa 

negatywnie na możliwość szybkiego i sprawnego zawierania umów licencyjnych i eliminowania 

sporów sądowych związanych z kwestionowaniem przez użytkowników wysokości oczekiwanych 

przez OZZ poziomu wynagrodzeń.  

Co istotne, brakuje także jasnego wskazania, iż do naliczania należności wobec OZZ powinno się 

uwzględniać także kryterium procentowego udziału we wpływach bezpośrednio wynikających jedynie 

z eksploatacji danego utworu, a nie wszystkich wpływach przedsiębiorstwa, po odliczeniu środków 

należnych licencjodawcy oraz operatorowi płatności. Niewątpliwie kryterium to spełnia przesłanki 

obiektywnego, niedyskryminującego kryterium uwzgledniającego ekonomiczną wartość 

użytkowanego prawa. Kwestia ta powinna naszym zdaniem być określona na poziomie ustawowym, 

jako jednakowa dla wszystkich tabel i metod eksploatacji utworów. Dodatkowo przemawia za tym  

art. 110 pr. aut. mówiący, że wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego 

zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać: a) wysokość wpływów 

osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a także b) charakter i zakres 

korzystania z tych utworów i przedmiotów praw pokrewnych.  

W szczególności w zakresie ustalania należności z tytułu odtworzeń utworu w Internecie należy 

jednoznacznie wskazać, że podstawą rozliczenia jest liczba rzeczywistych odbiorców korzystających  

z utworów, nie zaś potencjalna publiczność, która może mieć kontakt z utworem za pomocą danego 

kanału. Brak takiego doprecyzowania prowadzić może do trudności w ustaleniu odpowiednich 

należności bądź określenia stawek, które będą niemożliwe do spełnienia przez przedsiębiorców 

będących użytkownikami, którzy przy potencjalnie szerokim dotarciu do publiczności  

w rzeczywistości będą mieli niewielką publiczność generującą przychody z eksploatacji danego 

utworu.  

Art. 73 ust. 2 Wydaje się, że obowiązek złożenia wniosku o zatwierdzenie wspólnej tabeli 

wynagrodzeń jest bardzo korzystny dla rynku – tj. prowadzi do sytuacji, w której jedno postępowanie 

zamyka wszelkie rozbieżności i wątpliwości. Zatwierdzona tabela jest jasna i siłą rzeczy określa 

maksymalny próg obciążeń użytkownika z tytułu wykorzystania utworów na danym polu eksploatacji. 

Poza tym ułatwia to późniejsze kontraktowanie z OZZ. Większa pewność prawa przekłada się na 

większą przewidywalność i większą motywację do inwestycji dla przedsiębiorców.  

Najlepiej byłoby, zatem gdyby przepis ten dotyczył także innych pól eksploatacji. W wariancie 

minimalnym powinien zostać rozszerzony o pole udostępnianie tak, aby każdy miał dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym oraz o wszelkie formy reemitowania (np. satelitarne, internetowe)  

i odtwarzania, niezależnie od wykorzystywanej technologii. Brak jest, bowiem obiektywnych 

przesłanek, aby – zwłaszcza przy procentowych stawkach – uznać, że reemitowanie kablowe wymaga 

innej stawki niż reemitowanie satelitarne.  
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Art. 74 ust. 1 oraz art. 77 ust. 1 i 2 W katalogu w art. 74 ust. 1 brak jest określenia przewidywanego 

przez organizację łącznego obciążenia użytkownika na rzecz OZZ na danym polu eksploatacji. 

Podobnie KPA takie „ogólne obciążenie” bierze pod uwagę, ale nie musi go wskazywać. Dlatego 

możliwa jest sytuacja, w której jeden skład KPA uzna, że łączne obciążenie stanowić powinno np. 3%, 

z czego 1/3 należna jest organizacji X, zaś inny skład oceni organizację Y zakładając łączne obciążenie 

na poziomie 4,5%. Tego typu problemy mogą powodować, że najskuteczniejszym w praktyce 

środkiem ustalenia stawek byłby wspólny wniosek OZZ z danego pola eksploatacji. 

 

Art. 78 ust. 1 nie określa, czy stawki z tabel mogą dotyczyć także dodatkowego wynagrodzenia lub 

innych rekompensat lub opłat, do których zapłaty jest zobowiązany użytkownik. 

Art. 81 ust. 1 Nie tylko wnioskodawca powinien móc wnieść o zmianę tabeli wskutek „istotnej zmiany 

okoliczności”. Uprawnienie takie powinna mieć każda organizacja, która mogłaby działać na prawach 

strony w postępowaniu o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń. W przeciwnym razie, jeśli istotna 

zmiana okoliczności będzie niekorzystna dla danej organizacji, wniosek nie zostanie wniesiony. 

W podsumowaniu uwag do Oddziału 2, z przykrością stwierdzamy, iż projekt ustawy nie rozwiązuje 

problemu żmudnych, długich i nieefektywnych postępowań oraz archaicznego już systemu tabel 

wynagrodzeń. W praktyce proces ich uchwalania jest całkowicie nieefektywny i nie nadążający za 

szybkością zmian zachodzących w sposobach korzystania z utworów. Tracą na tym zarówno 

uprawnieni, jak i użytkownicy. Gdyby OZZ ad casu prowadziły negocjacje, biorąc pod uwagę też np. 

wolumen korzystania z utworu, to, mimo, iż jednostkowa stawka byłaby może mniejsza od 

oczekiwanej, przy szerokiej eksploatacji przez danego użytkownika, należne wynagrodzenie byłoby 

zapewne zadowalające obie strony.  

 Rozdział 8. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze organizacji zbiorowego zarządzania 

 

Art. 87 W artykule tym brakuje informacji o warunkach członkostwa w OZZ, ograniczono się jedynie 

do warunków zawierania i rozwiązywania umów o zarządzanie prawami, co wydaje się nie 

wyczerpywać postanowień Dyrektywy, która wyraźnie rozróżnia te kwestie. I tak, zgodnie z art. 21 

Dyrektywy OZZ powinna wskazywać zasady członkostwa (zasady przystąpienia do stowarzyszenia).  

W praktyce warunki członkostwa nie zawsze określone są w jednej umowie. 

 

Art. 87 pkt. 3 Należałoby wskazać, że OZZ udostępnia „przykładowe warunki” umów licencyjnych,  

a nie „wzory standardowych umów” – aby nie sugerować, że warunki zawarte w takich wzorach nie 

podlegają negocjacji. 

 

Art. 88 ust. 1 Pozytywnie odnosimy się do brzmienia tego artykułu, zgodnie, z którym obowiązek 

utrzymania publicznie dostępnych sprawozdań na stronach internetowych OZZ nie został ograniczony 

czasowo, mimo iż w dyrektywie został on określony na minimum 5 lat.  
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 Rozdział 9. Skargi 

 

Brak uwag. 

 

 Rozdział 10. Nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania 

 

Brak uwag. 

 

 Rozdział 11. Cofnięcie zezwolenia i likwidacja organizacji zbiorowego zarządzania 

 

Art. 102, 103, 104 Pozytywnie odnosimy się do zaproponowanych przepisów służących 

zagwarantowaniu uprawnionym wypłaty przychodów z praw w przypadku cofnięcia zezwolenia  

i likwidacji OZZ. Ponadto, nałożenie na OZZ określonych w art. 104 obowiązków informacyjnych,  

w tym wobec użytkowników, uważamy za właściwe. 

 

 Rozdział 12 Ochrona danych osobowych 

 

Art. 107 ust.7 w uzasadnieniu do projektu ustawy widnieje powołanie się na art. 83 ust.7 

rozporządzenia 2016/679 (tzw. RODO) jako podstawy prawnej do wyłączenia stosowania 

administracyjnych kar pieniężnych wobec organizacji zbiorowego zarządzania i ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Można jednak mieć wątpliwości, czy OZZ 

faktycznie są podmiotami publicznymi i tym samym mogą podlegać takiemu wyłączeniu. Ponadto,  

w kontekście wynikającej z rozporządzenia RODO drastycznej wysokości administracyjnych kar 

pieniężnych, jakie mogą być nakładane na podmioty niepodlegające wyłączeniom na mocy art. 83 

ust. 7 RODO, brak adekwatnych sankcji karnych w przypadku naruszenia przepisów dot. ochrony 

danych osobowych przez OZZ lub ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, 

czyli podmiotów mających dostęp do ogromnego zbioru danych osobowych, należałoby ocenić, jako 

nieproporcjonalny i niesprawiedliwy. W założeniu przewidziane w RODO sankcje w postaci 

dotkliwych kar finansowych miały na celu zapewnienie należytego przestrzegania przepisów RODO  

i efektywną ochronę danych osobowych. Istnieje wszak możliwość zastosowania znacznie niższych 

kar finansowych niż maksymalne i powinna być ona uwzględniona w przepisach proponowanego 

art.107. Perspektywa sankcji finansowych z pewnością skłaniałaby OZZ, jak również organ publiczny 

do bardziej starannego zarządzania powierzonymi im danymi osobowymi i dbania o prawa 

podmiotów uprawnionych zgodnie z wymogami RODO. 

 

 Rozdział 13 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 

 

Brak jest wyraźnego przepisu mówiącego o konieczność zmian umów OZZ z uprawnionymi. Dobrze 

byłoby wyjaśnić, czy taki obowiązek będzie istniał, czy nie. 
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Art. 108 pkt. 2) Zmiana art. 21 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

Należałoby wskazać, że nadawca może uzyskać prawo do nadawania utworów od innego podmiotu 

niż OZZ w odniesieniu nie tylko do „zamówionych” utworów (czyli powstałych na zamówienie 

nadawcy), ale też takich, które podmiot uprawniony licencjonował nadawcy (nawet, jeśli utwór nie 

powstał na niczyje zamówienie), czyli, do których uzyskał uprawnienie w drodze odrębnej umowy.  

 

UWAGI DODATKOWE 

 

Proponowane brzmienie ustawy wydaje się jednak w sposób niekompletny adresować 

zidentyfikowane od wielu lat problemy w relacjach pomiędzy uprawnionymi, OZZ oraz 

użytkownikami, ponadto brak doprecyzowania wielu kwestii może budzić wątpliwości w interpretacji 

zapisów ustawowych, w szczególności: 

 

 

1. Brak jest jednoznacznego wskazania rozłączności zakresu uprawnień organizacji zbiorowego 

zarządzania. W artykule 8 i 10 istnieją postanowienia dotyczące organizacji właściwej oraz 

założona jest w Art. 97 weryfikacja zakresów uprawnień poszczególnych organizacji 

zbiorowego zarządzania, jednakże nie daje to pełnej jasności, czy w związku z tym zostanie 

rozwiązany problem związany ze zwielokrotnieniem uprawnień poszczególnych OZZ, a co za 

tym idzie niejasnością związaną z określeniem organizacji właściwej. Zdajemy sobie sprawę, 

iż te przepisy wynikają wprost z Dyrektywy, jednak z uwagi na fakt, iż projekt ustawy nie 

stanowi wyłącznie transpozycji Dyrektywy i ma w założeniu w szerszym zakresie przyczynić 

się do poprawy procesów zbiorowego zarządzania, zwracamy uwagę na ten jakże istotny 

problem. Popieramy przewidzianą w Dyrektywie swobodę wyboru po stornie podmiotów 

uprawnionych. Niezależnie jednak, mając na uwadze cel, jakim powinno być także 

usprawnienie procesu identyfikacji właściwej OZZ oraz systemu naliczania i redystrybucji 

opłat, uważamy, iż na poziomie ustawowym powinny zostać wprowadzona standaryzacja 

praw i kategorii praw oraz ustalone generalne zasady związane ze sposobem naliczania tabel 

(w tym maksymalny limit opłat, możliwość rozliczenia tylko z jedną OZZ, naliczanie od 

rzeczywistych odbiorców w przypadku dystrybucji on-line) oraz mechanizm zapewniający 

porównywalność opłat z tytułu zarządzania pomiędzy poszczególnymi organizacjami. 

2. Ani Dyrektywa, ani projektowana ustawa nie eliminują problemu związanego z tzw. 

„konkurencyjnością” OZZ. Z jednej strony brak monopolu i możliwość negocjowania z większą 

liczbą podmiotów to zjawisko korzystne. Jednak w praktyce, użytkownik korzystający  

z danego utworu będzie w dalszym ciągu musiał ustalać wszystkie OZZ właściwe dla danego 

przedmiotu praw. Tymczasem, może istnieć zarówno kilka OZZ zarządzających tymi samymi 

prawami na tych samych polach eksploatacji, jak też uprawniony może zawrzeć umowę  

w odniesieniu do tego samego utworu z więcej niż jedną OZZ, z których każda będzie 

zarządzać np. innymi polami eksploatacji. Taki stan znacznie utrudnia zawieranie umów,  

a tzw.  „konkurencyjność” nie działa ani na korzyść uprawnionego, ani użytkownika. Wydaje 
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się, że optymalnym rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu, w którym na danym rynku 

funkcjonuje kilka OZZ uprawnionych do zawierania kompleksowych umów licencyjnych dla 

danego utworu i zawarcie z jedną z nich takiej umowy dawałoby użytkownikowi prawo do 

eksploatacji tego utworu bez naruszania praw któregokolwiek z uprawnionych (zasada „one 

stop shop”). System taki byłby prosty, ułatwiałby zawieranie umów przez użytkowników  

i uprawnionych, nie ograniczałby praw uprawnionych do wyboru OZZ, a jednocześnie 

stworzyłby realne mechanizmy konkurencyjne pomiędzy OZZ. Bez wprowadzenia zmian 

systemowych w odniesieniu do zasad udzielania licencji, istniejących problemów nie 

rozwiązuje transponowanie do projektu ustawy art.16 Dyrektywy wskazującego, iż Państwa 

Członkowie mają zapewnić, by OZZ prowadziły negocjacje w sprawie udzielania licencji  

w dobrej wierze, oparte na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach, przy 

odpowiednim rozsądnym wynagrodzeniu. 

 

3. W projekcie ustawy nie przewidziano żadnej szybkiej i skutecznej ścieżki na odwołanie  

w sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie warunków licencji, w tym 

zwłaszcza warunków finansowych.  

4. Wprowadzenie do projektu ustawy rozdziału dotyczącego licencji wieloterytorialnych wynika 

z implementacji przepisów Dyrektywy. Tym niemniej, w naszej ocenie nowe przepisy 

doprowadzą do wzmocnienia pozycji największych wytwórni kosztem małych, zwłaszcza 

lokalnych. To z kolei przyczyni się do wzrostu cen i ograniczenia dostępności utworów. 

 

5. Warto byłoby rozważyć wprowadzenie przepisów, które od strony organizacyjnej ułatwiłyby 

rozliczenia użytkowników z OZZ. Dotyczy to przede wszystkim stworzenia wzoru metryki 

praw autorskich (uwzględniającego specyfikę różnych pól eksploatacji, rodzajów programów, 

kategorii uprawnionych itp.), który to wzór mógłby pomoc w eliminacji problemów pominięć 

przy rozliczeniach z OZZ i konieczności dokonywania przez użytkowników (np. nadawców) 

uzupełnień wskutek otrzymania zgłoszenia, czy reklamacji po zamknięciu danego rozliczenia. 

Dobrym rozwiązaniem byłoby także wprowadzenie wspólnych dla wszystkich organizacji 

okresów rozliczeń, gdyż istniejące obecnie duże różnice w tym zakresie pomiędzy 

poszczególnymi organizacjami stanowią znaczne utrudnienie dla użytkowników, którzy na 

dużą skalę korzystają z usług OZZ.  

 

 

Podsumowując uwagi, pragniemy podkreślić, iż z zadowoleniem przyjmujemy fakt, iż niezależnie od 

zawartych w projekcie przepisów wynikających z konieczności transpozycji Dyrektywy 2014/26/UE, 

podjęty został wysiłek szerszego uporządkowania sposobu funkcjonowania systemu zarządu prawami 

autorskimi i pokrewnymi pod kątem jego uproszczenia i większej transparentności. Wyrażamy 

nadzieję, iż także nasze uwagi kierunkowe zostaną rozważone i uwzględnione w dalszych pracach nad 

projektem.  


