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Posiedzenie 
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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach 
hazardowych.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Grzegorz 
Czelej)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu.
Serdecznie witam przedstawicieli ministerstwa kultury, 

witam serdecznie państwa.
Tematem są poprawki do ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych.
Witam pana ministra.
Zgodnie z procedurą musimy przegłosować te popraw-

ki, które przegłosowaliśmy na poprzednim posiedzeniu, 
ponieważ inne przyjęte mogą mieć na nie wpływ, a jako 
komisja ustosunkowujemy się do wszystkich poprawek. Ale 
możemy je przegłosować blokiem, jeżeli nie będzie sprze-
ciwu, ponieważ, po pierwsze, mają one charakter legisla-
cyjny i są uzgodnione z rządem, a po drugie, jednomyślnie 
przyjęliśmy je na poprzednim posiedzeniu.

Jako pierwszą proponuję przedyskutować i przegłoso-
wać poprawkę pani senator Borys-Damięckiej. Dotyczy 
ona art. 1 pktu 8. Dyskusja na poprzednim posiedzeniu 
dotyczyła wyrazów „zidentyfikowanych przez korzysta-
jącego”. Na posiedzeniu komisji prosiliśmy, aby minister-
stwo z naszym Biurem Legislacyjnym to uzgodniło czy 
doprecyzowało. Jak widzimy, jest propozycja, aby zastąpić 
te wyrazy wyrazami „uczących się, nauczających lub pro-
wadzących badania naukowe, zidentyfikowanych przez 
podmioty wymienione w ust. 1”.

Czy chcą państwo to omówić? Panie Ministrze? Panie 
Mecenasie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec: Ja nie mam 
wątpliwości, że te sformułowania są po prostu bardziej 
precyzyjne, więc nie ma problemu.)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Tak jak pan przewodniczący powiedział, ta poprawka 

jest następstwem rozmowy, którą przeprowadziło Biuro 
Legislacyjne z ministerstwem kultury. Wydaje nam się, 
że ten sposób sformułowania przepisu wyeliminuje wąt-
pliwości, kto może udostępniać utwory on-line w ramach 
dozwolonego użytku edukacyjnego, oraz zamknie katalog 
podmiotów, na rzecz których takie udostępnienie może 
nastąpić. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Czy chcą państwo, abyśmy to szczegółowiej omówili? 

Czy wymaga to jakiegoś komentarza? Czy macie państwo 
pytania?

Jeżeli nie, to poddaję tę poprawkę pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem poprawki w ustalonym i prze-

czytanym przeze mnie brzmieniu? Kto jest za? (8)
Jednomyślnie.
Dziękuję bardzo.
Poprawki od drugiej do dwudziestej pierwszej włącznie, 

bez dwudziestej drugiej, przegłosowaliśmy na poprzednim 
posiedzeniu.

Czy jest sprzeciw, abyśmy je przegłosowali blokiem? 
Nie.

A więc proponuję, abyśmy przyjęli poprawki od drugiej 
do dwudziestej pierwszej, przegłosowane na poprzednim 
posiedzeniu, w brzmieniu, które mają państwo przed sobą.

Kto jest za? (7)
Jednomyślnie.
Dziękuję bardzo.
Teraz poprawka wymagająca omówienia i oddziel-

nego głosowania, to jest poprawka senatorów Dowhana 
i Rulewskiego.

Panie Mecenasie, może pan…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Ja mogę powiedzieć, że od strony legislacyjnej po-

prawka jest sformułowana prawidłowo. Zmierza ona do 
tego, aby zmiana polegająca na wyeliminowaniu z systemu 
przepisów dotyczących dozwolonego użytku w zakresie 
sporządzania i rozpowszechniania własnych opracowań 
dokumentacyjnych oraz pojedynczych egzemplarzy frag-
mentów opublikowanych utworów weszła w życie po upły-
wie sześciu miesięcy, a nie miesiąca od dnia ogłoszenia 
ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?
Panie Senatorze?

Senator Jan Rulewski:
Jeśli można, Wysokie Komisje. Przede wszystkim 

chciałbym złożyć autopoprawkę. Mam upoważnienie od 
pana Dowhana do tego, żeby złagodzić ten sześciomie-
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nych wątpliwości, że ktoś kogoś próbuje wykorzystywać. 
Tak więc miesięczny okres vacatio legis – jeśli wziąć po 
uwagę moją deklarację wzięcia udziału w przygotowaniu 
i podpisaniu takiej umowy – jest ze wszech miar wskazany. 
Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze?

Senator Jan Rulewski:
To było bardzo rzeczowe wyjaśnienie. Ale pan minister 

przyjmuje miesiąc. Miesiąc na zawarcie dwustu czy trzystu 
umów, o których pan mówi – zresztą pan minister bardzo 
rzetelnie to przedstawia. To nie będzie łatwe. I ten miesiąc 
oznacza naruszenie równowagi. A notabene my i inni ko-
rzystamy z tego przeglądu medialnego. Prawda? Dlatego 
uważam, że trzy miesiące. To jest okres, w którym się wy-
powiada umowy – umowy o pracę, umowy najmu itd.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Niestety argumenty pana senatora Rulewskiego nie 

przekonywały mnie wcześniej – bo rozmawialiśmy na 
sali, po zaproponowaniu tej poprawki – i absolutnie nie 
przekonują mnie teraz. Nawet pozwolę sobie mieć takie 
podejrzenia, że to jest jakiś lobbingowy nacisk, bo nikt nie 
zaproponował w momencie, kiedy mieliśmy posiedzenie, 
żeby to złożyć, a przecież obecna była olbrzymia rzesza 
reprezentantów, którzy są bardzo zainteresowani stosowa-
niem prawa autorskiego.

Tak że te argumenty do mnie nie przemawiają i ja osobi-
ście jestem na nie. A argumenty pana ministra są absolutnie 
przekonujące i temu stanowisku przyznaję rację.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Ja jeszcze chciałbym dodać, że podstawa do wykreśle-

nia art. 30 z ustawy o prawie autorskim nie jest podstawą 
działalności firm pressclipingowych, o czym wszyscy wie-
my. Zostało to wielokrotnie udowodnione i omówione na 
posiedzeniu wszystkich możliwych komisji i podkomisji 
oraz w całym toku debaty publicznej. W związku z tym 
wyeliminowanie tego artykułu, który jest absolutnie archa-
iczny i prowadzi do pewnej, nie chcę powiedzieć, patologii 
działania gospodarczego, po prostu powinno nastąpić jak 
najszybciej. Dziękuję.

sięczny termin do trzech miesięcy, bo jednak uważam za 
konieczne wprowadzenie dłuższego okresu przejściowego. 
Zgadzam się z tym, co pan minister Wyrobiec mówił, że 
sytuacja wymaga legislacyjnej naprawy. Niemniej jednak 
uważam, że ten miesiąc to jest zbyt krótki okres na doko-
nanie słusznej naprawy. Dlatego proponuję, żeby miesiąc 
wydłużyć do trzech miesięcy.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Mecenasie, jak to wygląda od strony proce-

duralnej?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Teoretycznie zgodnie z procedurą powinno być 

dwóch senatorów, którzy zgłosili wniosek, podpisali się 
pod nim. Oni obaj powinni zrobić autopoprawkę, innymi 
słowy, zgłosić modyfikację swojej poprawki, na którą to 
modyfikację tak czy siak musi zgodzić się komisja. To 
pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Praktyka jest taka, że czasami prze-
wodniczący dopuszczają, aby senator działający w imie-
niu innego senatora złożył pisemne upoważnienie. Woli 
Wysokiej Komisji pozostawiam to, jak podejść do tego 
tematu, z którym mamy teraz do czynienia.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
To mogę zadzwonić do senatora.
Panie Ministrze, proszę o ustosunkowanie się do tej 

poprawki.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Ja prosiłbym państwa senatorów o pozostawienie obec-

nie obowiązującego zapisu. Wczoraj pani senator Borys- 
-Damięcka wyjaśniała to z mównicy senackiej. Ja również 
odnosiłem się do tego bardzo szeroko. Projekt ustawy jest 
procedowany od dwóch lat. Istnieją przepisy, które od 
2014 r. umożliwiają zawieranie umów licencyjnych. Firmy 
zainteresowane i te, które chciałyby podpisywać umowy 
licencyjne, mogą to robić od 2014 r.

Poza tym argument, podnoszony wczoraj przez pana 
senatora Dowhana, że tych umów jest do zawarcia kilkaset 
czy też tysiąc, jest nietrafiony, gdyż wystarczy zawrzeć jed-
ną umowę z organizacją zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i to załatwia sprawę.

Ja na posiedzeniu komisji senackiej czy też po posie-
dzeniu komisji senackiej, tej z udziałem zainteresowanych 
stron, rozmawiałem z przedstawicielami agencji presscli-
pingowych, którzy w kuluarach narzekali i stawiali taki 
problem, że podpisanie umowy z organizacją zbiorowego 
zarządzania idzie trochę jak po grudzie. Ja się zobowiąza-
łem, że osobiście wezmę udział w podpisaniu takiej umowy 
i w negocjowaniu takiej umowy, po to żeby nie było żad-
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nie powinno mieć miejsca. I potwierdzam to, co mówił 
pan minister, że w dotychczasowym brzmieniu art. 30 nie 
regulował tej kwestii. Chcę to bardzo mocno podkreślić.

Panie Senatorze, proszę.

Senator Jan Rulewski:
…takie oświadczenie: uważam, że wypowiedź pani 

senator Damięckiej była zbyt daleko posunięta. Podejrzewa 
mnie o działania lobbingowe. Żeby zadośćuczynić podej-
rzeniom oświadczam, że każda uchwała komisji w tej spra-
wie będzie moją uchwałą. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, ja nie mam podstaw, aby sądzić, że 

nasz kolega, senator Dowhan, nie podpisuje się pod zmianą 
autopoprawki. Przyjmuję to w dobrej wierze – nie będę się 
dzwonił i sprawdzał. Moim zdaniem nie na tym poziomie 
tutaj obradujemy. Tak więc chciałbym w dobrej wierze 
przyjąć poprawkę zmieniającą vacatio legis z sześciu do 
trzech miesięcy.

Proponuję przystąpić do głosowania nad poprawką wy-
dłużającą to do trzech miesięcy.

Kto jest za poprawką panów senatorów wydłużającą va-
catio legis z jednego miesiąca do trzech? Kto jest za? (0)

Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał? (4)
(Senator Jan Rulewski: A więc dziękuję.)
Poprawka została odrzucona.
Przegłosujemy teraz całość?
(Głos z sali: Koniec.)
Przepraszam, nie głosujemy już nad całością.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.
(Głos z sali: A sprawozdawca?)
Sprawozdawca? Pani senator, tak jak do tej pory.
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, to ja mam takie pytanie. Czy pan gwa-

rantuje, że jeżeli zostanie wyeliminowany art. 30 i nie wrzu-
ci się tutaj vacatio legis, to wydawcy nie przejmą całej tej 
działalności i tamte firmy nie zostaną wyeliminowane?

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Znaczy, niczego nie mogę gwarantować, ale podkre-

ślam, że art. 30 nie jest podstawą działania firm pressc-
lippingowych, prowadzenia tej działalności gospodarczej. 
I trzymiesięczny albo jednomiesięczny okres vacatio legis 
jego eliminacji niczego nie zmieni.

Jedyną podstawą legalnego działania firm pressclipin-
gowych jest umowa licencyjna, która w polskim prawie 
obowiązuje, a jest bardzo precyzyjnie opisana od czasu 
zatwierdzenia stawek przez Komisję Prawa Autorskiego 
w 2014 r.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Ja dodam ze swej strony tylko to, że skoro firmy pres-

sclippingowe biorą od nas pieniądze – mówię od nas, bo 
większość z nas zamawia monitoring mediów – to dlacze-
go wydawcy mieliby nie dostawać części tych pieniędzy, 
a w konsekwencji autorzy? To jest logiczna konsekwencja. 
Skanowanie gazet bez płacenia z tego tytułu wydawcom 
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