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Posiedzeniu przewodniczyli: przewodniczący komisji Grzegorz Czelej. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (druk 

senacki nr 1000, druki sejmowe nr 3449 i 3625). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Barbara Borys-Damięcka, 

Grzegorz Czelej, Mieczysław Gil, Maria Koc, Sławomir Preiss, 

Czesław Ryszka; 

 
 goście m.in.: 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 podsekretarz stanu Andrzej Wyrobiec ze współpracownikami, 

 Press-Service Monitoring Mediów: 

 przedstawiciel Maciej Pacuła, 

 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

 pracownik naukowy Elżbieta Traple, 

 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS: 

 dyrektor generalny Krzysztof Lewandowski, 

 Stowarzyszenie „Kreatywna Polska”: 

 przedstawiciel Dominik Skoczek, 

 Centrum Cyfrowe „Projekt: Polska”: 

 dyrektor Alek Tarkowski, 

 Izba Wydawców Prasy: 

 prezes zarządu Wiesław Podkański, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski. 

 
 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Andrzej Wyrobiec. Ma ona na celu pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego 

szeregu regulacji prawa europejskiego z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, 

których termin wdrożenia już upłynął. Regulacje te dotyczą m.in. zapewnienia jak 

najszerszego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, przede wszystkim w 

ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego, korzystania z utworów osieroconych w 

ramach dozwolonego użytku. Dodatkowym elementem nowelizacji jest uregulowanie w 

prawie krajowym statusu dzieł niedostępnych w obrocie handlowym w celu umożliwienia 

instytucjom publicznym zachowywania oraz udostępniania publiczności tego rodzaju 
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utworów. 

Minister Andrzej Wyrobiec zwrócił uwagę na potrzebę rozważenia w niedalekiej przyszłości 

wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ułatwień licencyjnych dla wszystkich 

użytkowników, np. w formie rozszerzonych zbiorowych licencji. 

W dyskusji swoje uwagi do ustawy przedstawili m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia 

„Kreatywna Polska”, Press-Service Monitoringu Mediów oraz Stowarzyszenia Autorów 

ZAiKS. Postulowali oni m.in. doprecyzowanie przepisów z zakresu dozwolonego użytku 

edukacyjnego, nauczania na odległość (e-learning) oraz tzw. prawa cytatu. 

Senatorowie zwrócili uwagę m.in. na problemy związane z przepisami dotyczącymi 

korzystania z utworu włączonego w sposób niezamierzony do innego utworu, o ile nie ma on 

znaczenia dla tego utworu. Ponadto poruszyli kwestię regulacji związanej z umożliwieniem 

nieodpłatnego publicznego wykonywania lub odtwarzania utworów podczas imprez 

szkolnych i akademickich. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zaproponował kilkadziesiąt poprawek o charakterze 

legislacyjnym i doprecyzowującym. Poprawki te przejął senator Grzegorz Czelej. 

W wyniku głosowań poprawki zgłoszone przez senatora Grzegorza Czeleja zostały przyjęte 

jednogłośnie. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senator Barbarę Borys-Damięcką. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 20 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (druk senacki 

nr 1000 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS (MŁ) 


