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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 22 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
oraz ustawy o ochronie baz danych 

 
(druk nr 1020) 

 
 

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1191, 1293 i 1669) 

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)   (2) 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)   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, 949 i 2203 oraz 

z 2018 r. poz. 650), 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 dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138); 

14)  (3) organizacją zbiorowego zarządzania jest organizacja zbiorowego zarządzania, w 

rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu 



- 3 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293), zwanej dalej "ustawą 

o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

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

zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 

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

zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 

17)  (6) 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 [.] <;> 

<18) beneficjentem jest, niezależnie od jakichkolwiek innych dysfunkcji, osoba: 

a) niewidoma lub 

b) z dysfunkcją narządu wzroku niepoddającą się korekcji w takim stopniu, aby 

sprawność wzroku tej osoby stała się zasadniczo równoważna ze sprawnością 

wzroku osoby bez takiej dysfunkcji, i która w związku z tym nie jest w stanie 

czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo takim samym 

stopniu, jak osoba bez takiej dysfunkcji, lub 

c) z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, która w związku z tym 

nie jest w stanie czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo 

takim samym stopniu, jak osoba bez takiej dysfunkcji, lub 

d) która ze względu na inną dysfunkcję fizyczną nie jest w stanie trzymać książki 

lub posługiwać się nią lub też skupić wzroku lub poruszać oczami w stopniu 

umożliwiającym normalne czytanie; 

19) upoważnionym podmiotem jest jednostka sektora finansów publicznych, 

instytucja oświatowa, uczelnia lub niedziałająca w celu osiągnięcia zysku 

organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego, która w ramach 

swoich statutowych zadań prowadzi działania na rzecz beneficjentów w zakresie 

edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji; 

20) kopią utworu w dostępnym formacie jest kopia: 
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a) powstała w wyniku działania niezbędnego w celu zapewnienia beneficjentowi 

równie skutecznego i wygodnego dostępu do utworu jak ten, z którego 

korzysta osoba bez dysfunkcji, o których mowa w pkt 18, 

b) sporządzona z kopii, o której mowa w lit. a.> 

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. 331. 

<1.> Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób 

niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie 

ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury 

upośledzenia. 

<2. Korzystanie, o którym mowa w ust. 1, polegające na zwielokrotnianiu utworów 

wyrażonych słowem pisanym, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi 

lub notacją oraz związanych z nimi utworów plastycznych lub fotograficznych, 

udostępnionych publicznie w jakikolwiek sposób, oraz rozpowszechnianiu tych 

utworów, na rzecz beneficjentów, odbywa się na zasadach określonych w oddziale 

3a.> 

<Oddział 3a 

Dozwolony użytek na rzecz beneficjentów 

 

Art. 35a. 

1. Beneficjent lub osoba działająca w jego imieniu może zwielokrotniać utwory w celu 

wykonania kopii utworów w dostępnych formatach. 

2. Upoważniony podmiot może: 

1) zwielokrotniać utwory w celu wykonania kopii utworów w dostępnych 

formatach; 

2) rozpowszechniać kopie utworów w dostępnych formatach, sporządzone 

samodzielnie lub otrzymane od innego upoważnionego podmiotu, wśród 

beneficjentów oraz upoważnionych podmiotów. 
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3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być dokonywane wyłącznie w celu 

zapewnienia beneficjentowi równie skutecznego i wygodnego dostępu do utworu jak 

ten, z którego korzystają osoby bez dysfunkcji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 18. 

4. W przypadku rozpowszechniania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wśród 

beneficjentów, beneficjent uprawdopodabnia istnienie okoliczności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 18, w szczególności przez oświadczenie w formie pisemnej lub 

dokumentowej, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia 

o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

5. Postanowienia umów zawartych między uprawnionym, któremu przysługują 

autorskie prawa majątkowe, a beneficjentem, osobą działającą w jego imieniu lub 

upoważnionym podmiotem sprzeczne z ust. 1 lub 2 są nieważne. 

 

Art. 35b. 

Upoważniony podmiot podejmuje: 

1) z zachowaniem należytej staranności działania, o których mowa w art. 35a ust. 2, 

i utrwala ich przebieg; 

2) odpowiednie działania służące zniechęcaniu do niedozwolonego zwielokrotniania 

i rozpowszechniania kopii utworów w dostępnych formatach. 

 

Art. 35c. 

1. Upoważniony podmiot udostępnia na swojej stronie internetowej i na bieżąco 

aktualizuje: 

1) wykaz utworów, których kopie w dostępnych formatach posiada, oraz informacje 

o rodzajach tych formatów; 

2) nazwy i dane kontaktowe upoważnionych podmiotów, z którymi prowadzi 

wymianę kopii utworów w dostępnych formatach; 

3) informacje o sposobie realizacji obowiązków, o których mowa w art. 35b. 

2. Wykaz, informacje, nazwy i dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępniane 

dodatkowo w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego upoważnionego podmiotu. 
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Art. 35d. 

1. Na żądanie beneficjenta, upoważnionego podmiotu lub uprawnionego, któremu 

przysługują autorskie prawa majątkowe, upoważniony podmiot przekazuje mu 

wykaz, informacje, nazwy i dane, o których mowa w art. 35c ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Wykaz, informacje, nazwy i dane, o których mowa w art. 35c ust. 1 pkt 1 i 2, 

przekazuje się beneficjentowi w formie zapewniającej mu możliwość zapoznania się 

z ich treścią. 

Art. 35e. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek 

upoważnionego podmiotu, przekazuje Komisji Europejskiej nazwę oraz dane 

kontaktowe tego podmiotu.  

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

drodze decyzji, że zgłaszający nazwę oraz dane kontaktowe podmiot nie jest 

upoważnionym podmiotem.> 

[Art. 77. 

Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3-5, art. 20, art. 23, art. 

231, art. 27, art. 28, art. 331-335, art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i art. 62.] 

 

<Art. 77. 

1. Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3–5, art. 20, art. 

23, art. 231, art. 27, art. 28, art. 332–335, art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i art. 62. 

2. Do programów komputerowych przepis art. 331 stosuje się wyłącznie w zakresie, 

o którym mowa w art. 331 ust. 2.> 

[Art. 101. 

Do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, pierwszych 

wydań oraz wydań naukowych i krytycznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 1 ust. 4, 

art. 6, art. 61, art. 8 ust. 2, art. 355-359, art. 39, art. 51, art. 79 i art. 80.] 

 

<Art. 101. 

Do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, pierwszych 

wydań oraz wydań naukowych i krytycznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 1 ust. 

4, art. 6, art. 61, art. 8 ust. 2, art. 355–359, art. 35a–35e, art. 39, art. 51, art. 79 i art. 80.> 
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USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z 2004 r. poz. 

959 oraz z 2007 r. poz. 662 i 1238) 

Art. 8. 

1. Wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości, części rozpowszechnionej bazy 

danych: 

1)   do własnego użytku osobistego, ale tylko z zawartości nieelektronicznej bazy danych, 

2)   w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze wskazaniem 

źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem, dla którego 

wykorzystano bazę, 

3)   do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub 

administracyjnego[.] <;> 

<4) dla dobra osób niepełnosprawnych będących beneficjentami w rozumieniu art. 6 

ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, odpowiednio na zasadach określonych w rozdziale 3 w oddziale 3a 

tej ustawy.> 

2. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie 

sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie 

słusznych interesów producenta. 
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