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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

 

(druk nr 823) 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 6. 

1. W rozumieniu ustawy: 

1)   utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został 

zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie; 

2)   opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej 

publikacji; 

3)   utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w 

jakikolwiek sposób udostępniony publicznie; 

4)   nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub 

telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w 

sposób przewodowy; 

5)   reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż 

pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji 

radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego 

programu do powszechnego odbioru; 

6)   wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo 

egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub 

za jego zgodą; 

7)   najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo 

korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej; 
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8)   użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo 

korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści 

majątkowej; 

[9)   odtworzeniem utworu jest jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, 

obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, bądź przy pomocy 

urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym 

utwór jest nadawany;] 

<9) odtworzeniem utworu jest jego publiczne udostępnienie przy pomocy nośników 

dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, albo 

urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w 

którym utwór jest nadawany, albo urządzeń umożliwiających korzystanie z 

utworu publicznie udostępnionego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;> 

10)  technicznymi zabezpieczeniami są wszelkie technologie, urządzenia lub ich 

elementy, których przeznaczeniem jest zapobieganie działaniom lub ograniczenie 

działań umożliwiających korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań z 

naruszeniem prawa; 

11)  skutecznymi technicznymi zabezpieczeniami są techniczne zabezpieczenia 

umożliwiające podmiotom uprawnionym kontrolę nad korzystaniem z chronionego 

utworu lub artystycznego wykonania poprzez zastosowanie kodu dostępu lub 

mechanizmu zabezpieczenia, w szczególności szyfrowania, zakłócania lub każdej 

innej transformacji utworu lub artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli 

zwielokrotniania, które spełniają cel ochronny; 

12)  informacjami na temat zarządzania prawami są informacje identyfikujące utwór, 

twórcę, podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach eksploatacji utworu, o 

ile zostały one dołączone do egzemplarza utworu lub są przekazywane w związku z 

jego rozpowszechnianiem, w tym kody identyfikacyjne; 

13)  
(2)

 instytucją oświatową są jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), a także szkoły, 

zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach 

dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 

Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy, oraz 

szkoły podoficerskie i ośrodki szkolenia, o których mowa w art. 127 pkt 2 i 3 ustawy z 
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dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1726 i 2138) [.] <;> 

<14) organizacją zbiorowego zarządzania jest organizacja zbiorowego zarządzania, 

w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zbiorowym 

zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. …), zwanej 

dalej „ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi”; 

15) umową o zbiorowe zarządzanie jest umowa, o której mowa w art. 29 ustawy 

o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 

16) umową o reprezentacji jest umowa w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy 

o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 

17) właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 

pokrewnymi jest organizacja, która zbiorowo zarządza prawami uprawnionego 

na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie lub umowy o reprezentacji, a gdy 

uprawniony nie zawarł umowy z żadną organizacją – organizacja 

reprezentatywna dla danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych i kategorii uprawnionych na danym polu eksploatacji w rozumieniu 

ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.> 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej w euro, należy przez 

to rozumieć jej równowartość wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu 

średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy 

zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności. 

 

Art. 21. 

[1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno nadawać opublikowane drobne utwory 

muzyczne, słowne i słowno-muzyczne wyłącznie na podstawie umowy zawartej z 

organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że prawo do nadania 

utworów zamówionych przez organizację radiową lub telewizyjną przysługuje jej na 

podstawie odrębnej umowy.] 

<1. Organizacji radiowej lub telewizyjnej wolno nadawać rozpowszechnione drobne 

utwory muzyczne, słowne i słowno-muzyczne wyłącznie na podstawie umowy 

zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, 
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chyba że prawo do nadawania utworów zamówionych przez organizację radiową lub 

telewizyjną przysługuje jej na podstawie odrębnej umowy.> 

2. Twórca może w umowie z organizacją radiową lub telewizyjną zrzec się pośrednictwa 

organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, o którym mowa w ust. 1. 

Zrzeczenie to wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2
1
. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania utworów w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

Art. 21
1
. 

1. Operatorom sieci kablowych wolno reemitować w sieciach kablowych utwory nadawane w 

programach organizacji radiowych i telewizyjnych wyłącznie na podstawie umowy 

zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 

1
1
. Obowiązku pośrednictwa właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do praw, z których organizacja 

radiowa lub telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od 

tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez 

innego uprawnionego. 

[2. W przypadku sporów związanych z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się 

przepisy art. 110
18

.] 

<2. W przypadku sporów związanych z zawarciem i warunkami umowy, o której mowa 

w ust. 1, stosuje się przepis art. 85 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi.> 

 

<Art. 21
2
. 

1. Organizacji radiowej lub telewizyjnej wolno w ramach własnych audycji 

archiwalnych nadawać i udostępniać publicznie utwory w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także 

zwielokrotniać je w celu takiego użytku, wyłącznie na podstawie umowy zawartej 

z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że 

prawo do takiego korzystania przysługuje danej organizacji radiowej lub 

telewizyjnej na podstawie ustawy lub odrębnej umowy. Przepis art. 21 ust. 2 stosuje 

się odpowiednio. 
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2. Własną audycją archiwalną, o której mowa w ust. 1, jest audycja wytworzona przez 

daną organizację radiową lub telewizyjną, na jej zamówienie lub zlecenie, albo 

w koprodukcji z nią, przed dniem 1 stycznia 2003 r. 

 

Art. 21
3
. 

Posiadaczom urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego 

wolno publicznie odtwarzać nadawane w nim utwory wyłącznie na podstawie umowy 

zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że 

ich odtwarzanie następuje na podstawie odrębnej umowy.> 

 

[Art. 92. 

Do artystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy art. 8-10, 12, 18, 21, 21
1
, 41-45, 

47-49, 52-55, 57-59, 62-68, 71 i 78.] 

<Art. 92. 

Do artystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy art. 8–10, art. 12, art. 18, 

art. 21–213, art. 41–45, art. 47–49, art. 52–55, art. 57–59, art. 62–68, art. 71 i art.78.> 

 

Art. 95
1
.  

1. Do fonogramów stosuje się odpowiednio przepis art. 21 ust. 1, chyba że nadawanie odbywa 

się na podstawie umowy z uprawnionym. 

[2. Do fonogramów i wideogramów stosuje się odpowiednio przepisy art. 21
1
.] 

<2. Do fonogramów i wideogramów stosuje się odpowiednio przepisy  

art. 21
1
–21

3
.> 

[Rozdział 12 

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 

 

Art. 104. 

1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, 

zwanymi dalej "organizacjami zbiorowego zarządzania", w rozumieniu ustawy, są 

stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje 

radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona 

powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień 

wynikających z ustawy. 
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2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach, z 

tym że: 

1)   członkiem organizacji może być również osoba prawna; 

2)   podjęcie przez organizacje działalności określonej w ustawie wymaga zezwolenia 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

3)   nadzór nad organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego; 

4)    z wnioskiem o wpis zmian statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja 

zbiorowego zarządzania składa odpis decyzji, o której mowa w ust. 6; 

5)    sąd rejestrowy doręcza ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego odpis wniosku o rejestrację zmian statutu organizacji. 

2
1
. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ma prawo 

wypowiedzieć się w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, w terminie 14 dni od 

dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako 

zainteresowany. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela zezwolenia, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dającym rękojmię należytego zarządzania 

powierzonymi prawami. 

3
1
. Organizacja zbiorowego zarządzania sporządza roczne sprawozdanie ze swojej 

działalności nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

3
2
. Organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi księgi rachunkowe i sporządza 

sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245). 

3
3
. Roczne sprawozdanie finansowe organizacji zbiorowego zarządzania podlega badaniu 

przez biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ kontroli 

wewnętrznej organizacji. 

3
4
. 

(4)
 Organizacja zbiorowego zarządzania niezwłocznie przekazuje sprawozdanie, o którym 

mowa w ust. 3
1
, i sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3

2
, wraz ze sprawozdaniem z 

badania ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 

podaje je do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej. 

3
5
. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 3
1
, 

uwzględniając informacje na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego 
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zarządzania, jej organów wewnętrznych i majątku oraz działalności w zakresie 

zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, a także 

konieczność dokonania oceny prawidłowości realizacji przez organizację jej celów 

statutowych. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa organizację do usunięcia 

naruszenia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem cofnięcia zezwolenia. 

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być cofnięte, jeżeli organizacja: 

1)   nie wykonuje należycie obowiązków w zakresie zarządzania powierzonymi jej 

prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony; 

2)   narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia; 

3)   nie wypełnia obowiązku złożenia do zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z 

utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w przypadkach określonych w art. 21 

ust. 1 i 2
1
, art. 21

1
 ust. 1 i art. 70 ust. 2

1
, oraz na polu eksploatacji odtwarzanie. 

6. Decyzja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o 

udzieleniu lub o cofnięciu zezwolenia na podjęcie wykonywania przez organizacje 

zbiorowego zarządzania uprawnień określonych w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

 

Art. 105. 

1. Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania 

i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma 

legitymację procesową w tym zakresie. Na domniemanie to nie można się powołać, gdy do 

tego samego utworu lub artystycznego wykonania rości sobie tytuł więcej niż jedna 

organizacja zbiorowego zarządzania. 

2. W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać 

udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia 

wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat. 

 

Art. 106. 

1. Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana do jednakowego traktowania praw 

swoich członków oraz innych podmiotów przez siebie reprezentowanych w zakresie 

zarządzania tymi prawami lub dochodzenia ich ochrony. 
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2. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów, odmówić zgody na 

korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w granicach wykonywanego 

przez siebie zarządu. 

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów, odmówić podjęcia 

zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym. Zarządzanie to wykonuje zgodnie 

ze swoim statutem. 

Art. 107. 

Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego 

zarządzania, organizacją właściwą w rozumieniu ustawy jest organizacja, do której należy 

twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego, a gdy twórca lub uprawniony z tytułu 

prawa pokrewnego nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa - 

organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego, o której mowa w art. 110
1
. 

 

Art. 107
1
. 

1. Organizacje zbiorowego zarządzania mogą zawierać porozumienia dotyczące udzielania 

licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz poboru 

wynagrodzeń z tytułu tego korzystania na zasadach określonych w tych porozumieniach. 

2. Organizacje zbiorowego zarządzania zawierają porozumienia dotyczące wspólnego poboru 

wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji 

odtwarzanie, na zasadach określonych w tych porozumieniach i zatwierdzonych tabelach 

wynagrodzeń. 

3. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia tabel wynagrodzeń w 

sprawach, o których mowa w ust. 2, nie zostanie zawarte porozumienie dotyczące poboru 

wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyznaczy, w drodze decyzji, po 

zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi, które w 

udzielonym im zezwoleniu, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, mają wskazane pole 

eksploatacji odtwarzanie, stowarzyszeń artystów wykonawców i producentów oraz 

organizacji zrzeszających podmioty korzystające z przedmiotów praw pokrewnych na polu 

eksploatacji odtwarzanie, jedną organizację zbiorowego zarządzania spośród organizacji 

reprezentujących uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, do wykonywania wspólnego 

poboru, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego 



- 9 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

poboru wynagrodzeń i ich wypłaty uprawnionym oraz ocenę skuteczności i prawidłowości 

działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi na polu odtworzeń. 

4. Organizacje zbiorowego zarządzania mogą, w drodze porozumienia, wskazać spośród 

siebie jedną organizację upoważnioną do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 

1, 2 lub 3, bądź wyznaczyć podmiot, który w ich imieniu będzie te czynności wykonywać w 

oparciu o udzielone zezwolenia i pełnomocnictwa. 

 

Art. 108. (uchylony). 

 

Art. 109. (uchylony). 

Art. 110. 

Wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje 

zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z 

utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z tych 

utworów i przedmiotów praw pokrewnych. 

 

Rozdział 12
1
 

Komisja Prawa Autorskiego 

Oddział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 110
1
. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje Komisję 

Prawa Autorskiego, zwaną dalej "Komisją". 

2. Do zadań Komisji należy: 

1)   rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za 

korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych; 

2)   rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tabel, o których mowa w pkt 1; 

3)   rozstrzyganie sporów związanych z zawarciem umowy, o której mowa w art. 21
1
 ust. 

1; 

4)   wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy, w przypadku, o którym 

mowa w art. 107; 
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5)   rozpatrywanie spraw o odtworzenie akt oraz uzupełnienie lub sprostowanie 

orzeczenia Komisji; 

6)   rozpatrywanie spraw o wykładnię orzeczenia Komisji. 

3. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowań przed Komisją 

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu 

nieprocesowym. 

4. Przepisu art. 49 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się. 

 

Art. 110
2
. 

1. Komisja składa się z trzydziestu arbitrów powoływanych spośród kandydatów, o których 

mowa w ust. 3. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza w co 

najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, nie później niż na 60 dni przed 

upływem kadencji Komisji, informację o rozpoczęciu procedury powoływania arbitrów 

Komisji i wyznacza termin do przedstawiania kandydatów, nie krótszy niż 30 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia. 

3. Kandydatów na arbitrów Komisji przedstawiają: 

1)   organizacje zbiorowego zarządzania; 

2)   stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów; 

3)   organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych; 

4)   organizacje radiowe i telewizyjne. 

4. Kandydaci na arbitrów Komisji powinni posiadać odpowiednią wiedzę oraz niezbędne 

doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

5. Arbitrem Komisji nie może być osoba: 

1)   pełniąca funkcję w organie podmiotu, o którym mowa w ust. 3, niezależnie od tego, czy 

podmiot ten przedstawił kandydaturę arbitra; 

2)   skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo umyślne 

skarbowe lub w stosunku do której orzeczono zakaz zajmowania określonego stanowiska, 

wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. 

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje do 

Komisji piętnastu arbitrów spośród kandydatów przedstawionych przez podmioty 
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wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz piętnastu arbitrów przedstawionych przez podmioty 

wymienione w ust. 3 pkt 3 i 4. 

7. Arbiter Komisji w wykonywaniu swojej funkcji jest niezależny. 

8. Kadencja Komisji trwa 3 lata. 

9. Arbiter Komisji nie może bez ważnych powodów odmówić pełnienia funkcji członka zespołu 

orzekającego Komisji oraz przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Komisji. 

 

Art. 110
3
. 

1. Przed upływem terminu określonego w art. 110
2
 ust. 8 mandat arbitra Komisji wygasa w 

przypadku jego śmierci albo odwołania. 

2. Arbitra Komisji odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego w przypadku: 

1)   zrzeczenia się pełnienia funkcji arbitra Komisji; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo umyślne 

skarbowe lub orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania 

określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; 

3)   choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji arbitra Komisji, trwającej dłużej niż 6 

miesięcy; 

4)   objęcia funkcji w organie podmiotu, o którym mowa w art. 110
2
 ust. 3. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego powołuje nowego arbitra Komisji, na zasadach określonych w 

art. 110
2
 ust. 1-6. Mandat nowo powołanego arbitra Komisji wygasa z upływem kadencji 

Komisji. 

4. W przypadku gdy arbiter Komisji, o którym mowa w ust. 1, był członkiem zespołu 

orzekającego Komisji lub gdy arbiter będący członkiem zespołu orzekającego został 

wybrany na przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Komisji, nowy członek 

zespołu orzekającego jest wybierany zgodnie z zasadami określonymi dla tego 

postępowania w terminie 7 dni. 

Art. 110
4
. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza w swoim 

dzienniku urzędowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej 

nazwiska arbitrów wchodzących w skład Komisji oraz informacje o wygaśnięciu mandatu 

arbitra Komisji i powołaniu nowego arbitra Komisji. 
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Art. 110
5
. 

1. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się w terminie 14 dni od dnia jej powołania. 

2. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. Na posiedzeniu tym arbitrzy Komisji dokonują wyboru 

przewodniczącego Komisji. 

3. Wybór przewodniczącego Komisji jest dokonywany większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej 20 arbitrów Komisji. 

4. W przypadku niedokonania wyboru przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Komisji, 

przewodniczącego powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego w terminie 14 dni od dnia zakończenia posiedzenia Komisji. 

5. Zastępca przewodniczącego Komisji jest wybierany, powoływany i odwoływany na wniosek 

przewodniczącego Komisji, który wskazuje kandydata na to stanowisko, na zasadach 

określonych w ust. 3. 

6. Wniosek o odwołanie arbitra Komisji z funkcji przewodniczącego Komisji, ze wskazaniem 

kandydatów na to stanowisko, może złożyć co najmniej dziesięciu arbitrów. 

7. Przewodniczący Komisji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 6, zwołuje posiedzenie Komisji, na którym wniosek poddaje się pod głosowanie 

według zasad określonych w ust. 3. 

8. Przewodniczący Komisji oraz jego zastępca nie mogą być członkami zespołów 

orzekających Komisji. 

9. Przewodniczący Komisji wykonuje czynności określone w art. 130 § 1-4 i art. 130
2
 § 1 i 2 

Kodeksu postępowania cywilnego oraz przekazuje sprawy do rozpoznania przez właściwy 

zespół orzekający Komisji. 

Art. 110
6
. 

1. Posiedzenia zespołów orzekających Komisji odbywają się w obecności co najmniej 2/3 

składu trzyosobowego zespołu orzekającego i 3/5 składu pięcioosobowego zespołu 

orzekającego. 

2. Orzeczenia zespołu orzekającego Komisji zapadają większością głosów składu zespołu 

orzekającego. 

3. Orzeczenia kończące postępowanie zapadają w obecności całego składu zespołu 

orzekającego Komisji. 
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4. Orzeczenia kończące postępowanie doręcza się z urzędu uczestnikom wraz z 

uzasadnieniem. 

5. Przewodniczący Komisji publikuje wszystkie orzeczenia zespołów orzekających Komisji w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

Art. 110
7
. 

Przewodniczącemu Komisji i jego zastępcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w 

wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", wypłacane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

Art. 110
8
. 

1. Członkom zespołów orzekających Komisji przysługuje wynagrodzenie: 

1)   za udział w orzekaniu w sprawach, o których mowa w art. 110
1
 ust. 2 pkt 1 - w 

wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym złożenie 

wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 

2)   za udział w postępowaniu mediacyjnym w sprawach, o których mowa w art. 110
1
 ust. 

2 pkt 2 i 3 - w wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 

3)   za udział w orzekaniu w sprawach, o których mowa w art. 110
1
 ust. 2 pkt 4 - w 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 

4)   za udział w orzekaniu w sprawach, o których mowa w art. 110
1
 ust. 2 pkt 5 i 6 - w 

wysokości 1/3 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 

- wypłacane po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie przed Komisją lub po 

przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z budżetu państwa, z części 

będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 
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3. W przypadku, o którym mowa w art. 110
3
 ust. 4, wynagrodzenie jest wypłacane członkom 

zespołu orzekającego Komisji, proporcjonalnie do liczby posiedzeń, w których brali 

udział. 

Art. 110
9
. 

1. Wniosek w sprawie należącej do właściwości Komisji podlega opłacie w wysokości: 

1)   dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym złożenie 

wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - w sprawach, o których mowa 

w art. 110
1
 ust. 2 pkt 1; 

2)   trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w sprawach, o 

których mowa w art. 110
1
 ust. 2 pkt 2-4; 

3)   przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w sprawach o wykładnię 

orzeczenia Komisji wydanego w składzie trzyosobowym; 

4)   jednego i 2/3 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w sprawach o 

wykładnię orzeczenia Komisji wydanego w składzie pięcioosobowym. 

2. Opłatę wnosi się wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, na rachunek ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa. 

4. Nie pobiera się opłat od wniosków, o których mowa w art. 110
1
 ust. 2 pkt 5. 

 

Art. 110
10

. 

Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

Oddział 2 

Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń 

Art. 110
11

. 

1. Sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów 

praw pokrewnych rozpatruje zespół orzekający Komisji w składzie pięcioosobowym. 

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o której mowa w ust. 1, 

przewodniczący Komisji wyznacza z listy arbitrów Komisji do zespołu orzekającego 

Komisji dwóch arbitrów przedstawionych do Komisji przez podmioty wymienione w art. 
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110
2
 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz dwóch arbitrów przedstawionych do Komisji przez podmioty 

wymienione w art. 110
2
 ust. 3 pkt 3 i 4. 

3. Arbitrzy Komisji wyznaczeni zgodnie z ust. 2, na posiedzeniu zwołanym przez 

przewodniczącego Komisji, wybierają przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji z 

listy arbitrów Komisji, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech 

arbitrów. 

4. Jeżeli arbitrzy Komisji nie wybiorą przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji w 

terminie miesiąca od dnia ich wyznaczenia do zespołu orzekającego, zostanie on 

wyznaczony przez przewodniczącego Komisji. 

 

Art. 110
12

. 

1. Wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów 

praw pokrewnych objętych zbiorowym zarządzaniem składa organizacja zbiorowego 

zarządzania. Wniosek o zatwierdzenie wspólnej tabeli może złożyć wspólnie kilka 

organizacji. 

2. Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana do przedłożenia Komisji do 

zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2
1
, art. 21

1
 ust. 1 i art. 70 

ust. 2
1
, oraz na polu eksploatacji odtwarzanie. 

3. Sprawy z wniosków o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie 

podlegają wspólnemu rozpoznaniu w ramach jednego postępowania. 

4. We wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń określa się: 

1)   pola eksploatacji, których dotyczy tabela wynagrodzeń; 

2)   kategorie utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których dotyczy tabela 

wynagrodzeń; 

3)   kategorie podmiotów uprawnionych, na rzecz których wnioskodawca działa; 

4)   wysokość stawek wynagrodzenia. 

5. Organizacja zbiorowego zarządzania we wnioskach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń ma 

obowiązek przedstawić niższe stawki wynagrodzeń obowiązujące podmioty prowadzące 

działalność kulturalną oraz instytucje oświatowe, korzystające z utworów i przedmiotów 

praw pokrewnych w zakresie prowadzonej przez nie działalności statutowej, jeżeli to 

korzystanie nie łączy się z osiąganiem korzyści majątkowych. 

6. Uczestnikami postępowania w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń są: 
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1)   wnioskodawca; 

2)   inne organizacje zbiorowego zarządzania, które w udzielonym im zezwoleniu, o którym 

mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, mają wskazane pola eksploatacji, których dotyczą tabele 

wynagrodzeń, jeżeli złożą wniosek o udział w tym postępowaniu, w terminie 

wyznaczonym, zgodnie z ust. 8, przez przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji; 

3)   organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych, których działalność obejmuje pola eksploatacji wynikające z tabel 

wynagrodzeń, jeżeli złożą wniosek o udział w tym postępowaniu, w terminie 

wyznaczonym, zgodnie z ust. 8, przez przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji. 

7. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje 

zażalenie. 

8. Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji zamieszcza w co najmniej dwóch 

drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie o zatwierdzenie 

tabeli wynagrodzeń i wzywa zainteresowane podmioty, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, 

do wstępowania do postępowania, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy 

niż 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. 

 

Art. 110
13

. 

1. Postępowanie w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń przed zespołem orzekającym 

Komisji nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że wszyscy uczestnicy postępowania 

wyrażą zgodę na określone przedłużenie tego terminu. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą uczestników postępowania, zespół 

orzekający Komisji może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, na dalszy czas 

oznaczony, niezbędny do wydania orzeczenia w sprawie. 

3. W przypadku niezakończenia postępowania w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, 

zespół orzekający Komisji umarza postępowanie. 

4. Zespół orzekający Komisji zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, w 

całości albo w części. W zakresie, w którym odmówił jej zatwierdzenia, przedstawia na 

piśmie propozycje zmian w przedłożonej do zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, wraz z ich 

uzasadnieniem. 

5. Wydając orzeczenie, zespół orzekający Komisji bierze pod uwagę: 
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1)   kryteria określone w art. 110; 

2)   kwotę ogólnego 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; 

3)   zebrany w sprawie materiał dowodowy; 

4)   stanowiska uczestników postępowania; 

5)   uzasadniony interes społeczny. 

6. Zatwierdzone tabele wynagrodzeń zawierają stawki wynagrodzeń, określone kwotowo lub 

procentowo. 

7. Przewodniczący Komisji publikuje zatwierdzone tabele wynagrodzeń w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

8. Organizacje zbiorowego zarządzania do dnia 15 lutego każdego roku dokonują waloryzacji 

określonych kwotowo stawek wynagrodzeń w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za ostatni rok oraz przekazują informację o zwaloryzowanych stawkach 

wynagrodzeń przewodniczącemu Komisji. Stawki te są publikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

Art. 110
14

. 

1. Uczestnik niezadowolony z orzeczenia Komisji może złożyć, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia mu orzeczenia z uzasadnieniem, wniosek o zatwierdzenie albo odmowę 

zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, w całości albo w części, przez sąd. 

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji 

przekazuje go w terminie 14 dni wraz z aktami sprawy do sądu oraz publikuje informację 

o złożeniu tego wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Jeżeli postępowanie zostało umorzone z przyczyn, o których mowa w art. 110
13

 ust. 3, 

wnioskodawca może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia o umorzeniu 

postępowania przed zespołem orzekającym Komisji, złożyć wniosek o zatwierdzenie tabeli 

wynagrodzeń przez sąd. W przypadku złożenia wniosku przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 
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4. W razie niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, orzeczenie Komisji o zatwierdzeniu 

tabeli wynagrodzeń staje się prawomocne. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, orzeczenie Komisji o zatwierdzeniu tabeli wynagrodzeń staje się prawomocne w 

części co do której nie złożono wniosku. W zakresie, w którym orzeczenie odmawia 

zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, prawomocne stają się zawarte w orzeczeniu 

propozycje zmian w przedłożonej do zatwierdzenia tabeli, w części co do której nie 

złożono wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

5. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, powoduje utratę mocy orzeczenia Komisji w 

całości albo w części, co do której wniosek został złożony. 

 

Art. 110
15

. 

W przypadku istotnej zmiany okoliczności stanowiących podstawę orzeczenia w sprawie 

zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, każdy z uczestników postępowania, może złożyć do 

Komisji wniosek o zmianę zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń. Do postępowania w sprawie 

zmiany zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń stosuje się przepisy dotyczące zatwierdzania tabel 

wynagrodzeń. 

Art. 110
16

. 

1. Stawki określone w zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń stosuje się w umowach, których 

stroną jest organizacja zbiorowego zarządzania. 

2. Postanowienia umowne określające wynagrodzenie mniej korzystne dla twórców oraz 

uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, niż wynikałoby to z zatwierdzonych tabel 

wynagrodzeń, są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych tabel. 

 

Oddział 3 

Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy 

 

Art. 110
17

. 

1. Organizację właściwą w rozumieniu ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 107, 

wskazuje zespół orzekający Komisji w składzie dwóch arbitrów Komisji oraz 

przewodniczącego zespołu, wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez 

przewodniczącego Komisji. 

2. Wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1, może złożyć: 

1)   twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego; 
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2)   organizacja zbiorowego zarządzania, która na podstawie treści udzielonego jej 

zezwolenia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, zarządza prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi do tej samej kategorii utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych, na polu eksploatacji, którego dotyczy wniosek; 

3)   organizacja zrzeszająca podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych; 

4)   podmiot korzystający z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. 

3. Uczestnikami postępowania, o którym mowa w ust. 1, są: 

1)   wnioskodawca; 

2)   organizacje zbiorowego zarządzania, które na podstawie treści udzielonego im 

zezwolenia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, zarządzają prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi do tej samej kategorii utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych, na polu eksploatacji, którego dotyczy wniosek; 

3)   organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych, których działalność objęta jest zakresem wniosku, jeżeli złożą wniosek o 

udział w tym postępowaniu. 

4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje 

zażalenie. 

5. Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji zamieszcza ogłoszenie o wszczęciu 

postępowania, o którym mowa w ust. 1. Do ogłoszenia stosuje się przepis art. 110
12

 ust. 8. 

6. Od orzeczenia zespołu orzekającego Komisji wydanego w trybie określonym w ust. 1-4, w 

terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje odwołanie do sądu. W postępowaniu 

toczącym się wskutek wniesienia odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego o apelacji. 

Oddział 4 

Rozstrzyganie sporów 

 

Art. 110
18

. 

1. Spory dotyczące stosowania zatwierdzonych prawomocnie tabel wynagrodzeń oraz spory 

związane z zawarciem umowy, o której mowa w art. 21
1
 ust. 1, mogą być rozpatrywane w 

drodze postępowania mediacyjnego pomiędzy stronami. 

2. Mediacja jest dobrowolna. 
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3. Przewodniczący Komisji wyznacza mediatora z listy arbitrów Komisji; jednakże strony 

mogą wybrać z tej listy innego mediatora. 

4. Mediator może przedstawiać stronom propozycje ugody. Jeżeli żadna ze stron w terminie 

trzech miesięcy od dnia przedłożenia propozycji ugody nie zgłosi sprzeciwu, propozycję 

uważa się za przyjętą. 

5. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego o mediacji. 

 

Oddział 5 

Pozostałe postępowania 

 

Art. 110
19

. 

1. Sprawy o odtworzenie akt rozpatrują zespoły orzekające Komisji w składzie dwóch 

arbitrów Komisji oraz przewodniczącego, wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez 

przewodniczącego Komisji. 

2. Do postępowania przed Komisją w sprawie o odtworzenie akt stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego o postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. 

3. Sprawy o uzupełnienie, sprostowanie lub wykładnię orzeczenia Komisji rozpatruje zespół 

orzekający Komisji w takim samym składzie, który wydał orzeczenie w sprawie. 

Oddział 6 

Postępowanie przed sądem 

 

Art. 110
20

. 

 1. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 110
14

 ust. 1 i 3 oraz 

art. 110
17

 ust. 6, jest sąd okręgowy. 

2. Minister Sprawiedliwości wyznaczy, w drodze rozporządzenia, jeden sąd okręgowy 

właściwy do rozpoznawania spraw, o których mowa w ust. 1. 

3. Wnioski, o których mowa w art. 110
14

 ust. 1 i 3, oraz odwołanie, o którym mowa w art. 

110
17

 ust. 6, wnosi się za pośrednictwem Komisji. 

 

Art. 110
21 

Sąd, o którym mowa w art. 110
20

 ust. 2, rozpoznaje także zażalenia na orzeczenia zespołów 

orzekających Komisji wydane w toku postępowaniu przed Komisją. 
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Art. 110
22

. 

1. Uczestnikami w sprawie są: 

1)   wnioskodawca; 

2)   podmiot składający wniosek o odmowę zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń albo 

odwołanie, o którym mowa w art. 110
17

 ust. 6; 

3)   podmioty uczestniczące w postępowaniu przed Komisją, jeżeli przystąpią do 

postępowania przed jego zakończeniem w drugiej instancji. 

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje 

zażalenie. 

Art. 110
23

. 

W sprawach z wniosków, o których mowa w art. 110
14

 ust. 1 i 3, sąd orzeka o zatwierdzeniu 

lub odmowie zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, w całości albo w części, biorąc pod uwagę 

kryteria określone w art. 110
13

 ust. 5. Postanowienie kończące postępowanie w sprawie 

doręczane jest z urzędu przewodniczącemu Komisji.] 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U z 2018 

r. poz. 300, 398 i 770) 

[Art. 67a. 

1. Opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń 

za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych. 

2. Opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od odwołania od orzeczenia zespołu orzekającego 

Komisji Prawa Autorskiego w sprawie o wskazanie organizacji właściwej w rozumieniu 

art. 107 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 880 i 1089).] 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z 

późn. zm.) 

 

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 
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(pominięto część I i II) 

 

III. Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 

(pominięto ust.1– 29) 

 
 

 30. Pozwolenie na wywóz za granicę 

zabytku: 

 

  

 

 pozwolenie na wywóz stały zabytku za 

granicę w przypadku: 

1) zamiany lub darowizny muzealiów oraz 

innych zabytków znajdujących się w 

posiadaniu muzeów państwowych i 

samorządowych oraz innych instytucji 

kultury, a także muzeów prowadzonych 

przez instytuty badawcze, instytuty 

naukowe Polskiej Akademii Nauk i 

publiczne szkoły wyższe 

2) zwrotu zabytków utraconych w wyniku 

przestępstwa lub wywiezionych 

niezgodnie z prawem z terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym 

3) zwrotu zabytków utraconych w wyniku 

przestępstwa lub wywiezionych 

niezgodnie z prawem z terytorium państwa 

niebędącego członkiem Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, jeżeli zwrot tych zabytków 

wynika z umów międzynarodowych 

ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską 

 
 
 

 1) na wywóz czasowy 

 

 44 zł 

 
  

 
 

 2) na wywóz stały 

 

 100 zł 

 
  

 
<30a. Zezwolenie na 

zbiorowe zarządzanie prawami 

autorskimi lub prawami 

pokrewnymi  

10 000 zł>  

 

(pominięto ust. 31– 46) 

(pominięto część IV) 
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USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 

innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 649) 

Art. 12. 

1. Przepisów niniejszego rozdziału oraz przepisów rozdziału 6 nie stosuje się do świadczenia 

usług, o których mowa w: 

1)   ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983); 

2)   ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz 

z 2018 r. poz. 398); 

3)   ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 

2111 oraz z 2018 r. poz. 650); 

4)   ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 

r. poz. 617 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie kształcenia 

podyplomowego; 

5)   ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1933); 

6)   art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1260, z późn. zm.); 

7)   ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2213 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650); 

8)   ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1277, 1343, 1452 i 1910 oraz z 2018 r. poz. 398); 

9)   ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2128); 

10)  art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 2018 r. poz. 138 , 398 i 650); 

11)  art. 5 ust. 1 i art. 5b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138 i 650); 
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12)  ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2211 oraz z 2018 r. poz. 650); 

13)  ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66 oraz z 

2018 r. poz. 650); 

14)  ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz 

z 2018 r. poz. 138 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług polegających na szkoleniu 

personelu lotniczego w celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego oraz 

usług innych niż przewóz lotniczy; 

15)  ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 

i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650); 

16)  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w 

ramach wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 9 ust. 1 tej 

ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej 

ustawy; 

17)  ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 

1985 oraz z 2018 r. poz. 650), z wyłączeniem świadczenia usług w ramach 

wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 67 tej ustawy, oraz 

usług świadczonych osobom potrzebującym przez podmioty niepubliczne wyłonione 

przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze zamówień publicznych; 

18)  ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650); 

19)  ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.); 

20)  ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2018 r. poz. 597); 

21)  ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650); 

22)  ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1056); 

23)  ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650); 
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24)  ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 

2018 r. poz. 435 i 650); 

25)  ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 i 

650); 

26)  ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

160, 138 i 650); 

27)  ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 123 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie kształcenia 

podyplomowego; 

28)  ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 

181); 

29)  ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 169 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie prowadzenia 

kursów; 

30)  ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 

oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650), w zakresie świadczenia powszechnych usług 

pocztowych; 

31)  ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616); 

32)  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 

2203 oraz z 2018 r. poz. 650), z wyłączeniem działalności oświatowej, o której mowa 

w art. 170 ust. 2 tej ustawy, oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361); 

33)  ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398) w zakresie 

wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta oraz świadczenia usług przez firmy 

audytorskie związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej [.] <;> 

<34) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i 

prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. …).> 

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w zakresie: 

1)   regulowanym ustawami podatkowymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.); 

2)   regulowanym przepisami celnymi oraz przepisami określającymi zasady przywozu i 

wywozu towarów do Unii Europejskiej lub z Unii Europejskiej w zakresie 
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realizowanym przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności 

związanymi z realizacją polityki rolnej i handlowej. 

3. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 

1)   usług finansowych świadczonych przez podmioty wykonujące działalność na rynku 

finansowym na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621 i 650); 

2)   usług finansowych, takich jak usługi z zakresu działalności kredytowej, doradztwa 

inwestycyjnego, obsługi papierów wartościowych oraz innych usług finansowych, o 

których mowa w załączniku nr I do dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 

kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i 

uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 

27.06.2013, str. 338, z późn. zm.), określającym wykaz rodzajów działalności 

podlegających wzajemnemu uznawaniu. 

4. Przepisy niniejszego rozdziału nie wyłączają stosowania przepisów z zakresu prawa pracy i 

ubezpieczeń społecznych. 


