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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych oraz ustawy o grach hazardowych (druk senacki nr 1000, druki sejmowe 
nr 3449 i 3625).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Grzegorz 
Czelej)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Szanowni Państwo!
Otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Środków 

Przekazu.
Tematem dzisiejszego posiedzenia będzie rozpatrzenie 

ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych; druk se-
nacki nr 1000.

Chciałbym powitać pana ministra Andrzeja Wyrobca 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mamy tak liczną grupę szacownych gości, że wszyst-
kich powitam serdecznie. Nie obraźcie się państwo, że nie 
będę wszystkich wymieniał, ale mamy przed sobą długą 
debatę. Mamy kworum.

Chciałbym zapytać, czy są na sali osoby zawodowo zaj-
mujące się działalnością lobbingową. Jeżeli tak, to proszę 
o zgłoszenie tego…

Rozpoczynamy posiedzenie.
Na początku chciałbym oddać głos panu ministrowi.
Państwo senatorowie, w każdej chwili możemy za-

dawać pytania. A potem chciałbym oddać głos naszemu 
legislatorowi, aby omówił poprawki, propozycje zmian 
legislacyjnych Senatu. Następnie otworzę dyskusję, tak 
abyśmy wysłuchali wszystkich stron i wszystkich głosów 
dotyczących tej ustawy.

Panie Ministrze, oddaję głos. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:

Dzień dobry.
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Państwo!
Zacznę od tego, że w imieniu pana posła Jerzego 

Fedorowicza, sprawozdawcy komisji sejmowej, przeproszę 
za jego nieobecność. Przekazuję jednocześnie informację, 
którą wszyscy państwo zapewne znają, że w głosowaniu 
sejmowym wzięło udział 436 posłów, za głosowało 285, 
1 poseł – miejmy nadzieję, że przez przypadek – głosował 
przeciw, pozostali posłowie się wstrzymali od głosu.

Pan poseł Fedorowicz ma dzisiaj inne obowiązki, dlate-
go nie prezentuje w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej tego 
projektu ustawy, pozostawiając ten obowiązek przedsta-
wicielowi rządu.

Szanowni Państwo, celem tej nowelizacji jest zapewnie-
nie w granicach wyznaczonych prawem europejskim i mię-
dzynarodowym możliwie jak najszerszego i najłatwiejszego 
dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

Projektowana nowelizacja obejmuje pięć podstawo-
wych obszarów.

Przede wszystkim chodzi o optymalizację przepisów 
o dozwolonym użytku publicznym, przepisów wdrażają-
cych art. 5 dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich.

Poza tym chodzi o wprowadzenie wynagrodzenia za 
wypożyczenia biblioteczne, zgodnie z art. 6 dyrektywy 
Wspólnoty Europejskiej z 2006 r. w sprawie najmu i uży-
czenia oraz umożliwienie korzystania z utworów osiero-
conych poprzez wdrożenie dyrektywy Unii Europejskiej 
z 2012 r. w sprawie dozwolonych sposobów korzystania 
z utworów osieroconych.

Kolejny obszar poruszany w projektowanej noweliza-
cji to wprowadzenie mechanizmu korzystania z utworów 
niedostępnych w obrocie handlowym oraz umożliwienie 
wydawania utworów znajdujących się w tak zwanej dome-
nie publicznej bez obowiązku uiszczenia opłat na Fundusz 
Promocji Twórczości.

Przygotowanie tego projektu poprzedzone było wielolet-
nią – trwającą przeszło dwa i pół roku – debatą prowadzoną 
w ramach forum autorskiego; na początku 2013 r. powstała 
ta platforma i rozpoczęła się dyskusja o prawie autorskim 
w Polsce. Sam projekt, zgodnie z regulaminem pracy Rady 
Ministrów i z zasadą legislacyjną, również był przedmiotem 
konsultacji społecznych – jak wspomniałem, 10 lipca Sejm 
przyjął projektowaną nowelizację przy 1 głosie sprzeciwu.

Omówię pięć głównych, poruszanych w nowelizowanej 
ustawie zagadnień. 

Przede wszystkim chodzi o, jak powiedziałem, zmianę 
dozwolonego użytku publicznego. Dozwolony użytek pu-
bliczny jest przewidzianym przez ustawę ograniczeniem 
autorskiego prawa majątkowego, dzięki któremu określone 
podmioty upoważnione są w ściśle zdefiniowanych i inter-
pretowanych przypadkach do korzystania z chronionego 
utworu bez zgody uprawnionych.

Korzystanie z dozwolonego użytku nie może naruszać 
normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne in-
teresy twórcy. Podkreślam to zdanie raz jeszcze i szczegól-

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 04)
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Art. 28 w ust. 1–3 dotyczy dozwolonego użytku w za-
kresie użyczenia – to jest tak zwany wyjątek biblioteczny 
– i digitalizacji zbiorów. Nowelizacja zakłada rozszerzenie 
tego przepisu na muzea oraz instytucje oświatowe inne niż 
szkoły, a także uczelnie oraz instytuty badawcze i nauko-
we. Projektowany przepis umożliwi sporządzenie kopii 
elektronicznych utworów w celu uzupełniania, zachowania 
lub ochrony własnych zbiorów. Digitalizacji będą mogły 
podlegać również utwory nierozpowszechnione, na przy-
kład rękopisy. Zostanie ponadto wprowadzona wymagana 
dyrektywą przesłanka o nienastawianiu się na osiąganie 
korzyści majątkowej.

Art. 29 dotyczy prawa cytatu. Zostanie ono rozszerzone, 
umożliwiając cytowanie w całości utworów plastycznych 
i fotograficznych. Uelastycznione zostaną też cele cyta-
tu w sposób odpowiadający przyjętym i akceptowanym 
praktykom.

Nowelizacja zakłada ujęcie parodii, karykatury i pasti-
szu, jako form twórczości, jako odrębnego wyjątku; do-
tychczas te formy były zakwalifikowane jako rodzaj cytatu 
w art. 291. Art. 292 opisuje użytek incydentalny. Nowelizacja 
umożliwia nowy rodzaj dozwolonego użytku, korzystania 
z utworu włączonego w sposób niezamierzony do innego 
utworu, o ile nie ma on znaczenia dla tego utworu.

Nowelizacja uchyla art. 30, który ma znaczenie mar-
ginalne i jest absolutnie anachroniczny; bywał niesłusznie 
powoływany i nadużywany.

Kolejna zmiana, w art. 31, dotyczy odtwarzania utwo-
rów podczas ceremonii i uroczystości. Zmiana polega na 
umożliwieniu odtwarzania utworów podczas ceremonii re-
ligijnych i oficjalnych uroczystości organizowanych przez 
władze publiczne – dotychczas można było je odtwarzać 
wyłącznie na uroczystościach państwowych; w tym chodzi 
o utwory nierozpowszechniane – oraz odtwarzania utwo-
rów na imprezach szkolnych i akademickich; dotychczas 
dopuszczalne było tylko wykonywanie, a nie odtwarzanie 
tych utworów.

Ostatnia zmiana w tym dziale – opisująca dozwolony 
użytek w celach reklamy publicznej, wystawy lub publicz-
nej sprzedaży – umożliwi promocję publicznych wystaw 
oraz sprzedaży za pośrednictwem internetu.

Kolejny obszar nowelizacji to implementacja do pol-
skiego porządku prawnego wynagrodzenia za użyczenie 
egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne. Ustawa 
wprowadza do naszego porządku prawnego instytucję 
wymaganą od 2006 r. dyrektywą Wspólnoty Europejską 
w sprawie najmu i użyczenia – chodzi o ustawę Public 
Lending Right i wynagrodzenie za użyczenie egzemplarzy 
utworów przez biblioteki publiczne. System wynagrodzeń 
za użyczenia tych egzemplarzy utworów przez biblioteki 
publiczne wprowadzony do polskiego prawa ma spełnić 
dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, ma ułatwiać rozwój języ-
ka polskiego i literatury polskiej przez wspieranie szeroko 
rozumianej grupy twórców i wydawców utworów w języ-
ku polskim. A po drugie, efektywnie realizować wypłatę 
wynagrodzeń na rzecz uprawnionych, wskazanych przez 
ustawę. Do otrzymania tych wynagrodzeń będą uprawnieni: 
twórcy utworów wyrażonych słowem powstałych i opubli-
kowanych w języku polskim; tłumacze utworów na język 
polski; twórcy utworów plastycznych lub fotograficznych 

nie, gdyż w trakcie tego procesu konsultacji publicznych, 
który trwał dwa i pół roku – i dwunastu miesięcy, od kiedy 
ja uczestniczę w tym procesie – przez wiele środowisk 
biorących udział w konsultacjach i osób fizycznych, osób 
zainteresowanych tą nowelizacją, zdarzało się, że podmioty 
zgłaszające różne racjonalizatorskie pomysły do tej ustawy 
zapominały o tej podstawowej zasadzie, że korzystanie 
z dozwolonego użytku nie może naruszać normalnego ko-
rzystania z utworów i godzić w słuszne interesy twórcy.

Dozwolony użytek publiczny dotyczy przede wszystkim 
korzystania z chronionych treści w celach edukacyjnych, 
naukowych i informacyjnych oraz korzystania z nich przez 
określone instytucje publiczne w celu realizacji ich zadań 
statutowych. Granice tego dozwolonego użytku są bardzo 
precyzyjnie określone w prawie europejskim, w dyrekty-
wach z 2001 i 2006 r. o prawie autorskim, najmie i uży-
czaniu, a także prawie międzynarodowym, a szczególnie 
w konwencji berneńskiej, która stanowi podstawę ochrony 
dzieł literackich i artystycznych.

Projektowane zmiany w zakresie dozwolonego użytku 
dotyczą kilku artykułów, począwszy od art. 231 i tymczaso-
wego zwielokrotniania utworów będącego elementem pro-
cesu technologicznego, na przykład chodzi o pamięć kom-
putera podczas przeglądania stron internetowych. Przesłanki 
korzystania z tego wyjątku zostają w tej nowelizacji bardziej 
precyzyjnie dostosowane do wymogów dyrektywy.

Art. 232 dotyczy tymczasowego nagrania dokonywane-
go przez nadawców radiowych i telewizyjnych. Zmiana ta 
ma na celu przeniesienie tego przepisu do działu dozwo-
lonego użytku oraz doprecyzowanie przesłanek do korzy-
stania z tego wyjątku.

Kolejna zmiana jest w art. 25 i dotyczy tak zwanego 
dozwolonego użytku informacyjnego. Polega na objęciu 
tym wyjątkiem rozpowszechniania artykułów na aktualne 
tematy; wcześniej chodziło o rozpowszechnianie aktual-
nych artykułów.

Kolejny artykuł, art. 261, to wyjątek dotyczący przemó-
wień publicznych. Zmiana umożliwi korzystanie z przemó-
wień także przez podmioty nieprofesjonalne, gdyż obecnie 
z tego wyjątku mogła korzystać wyłącznie prasa.

Art. 27 dotyczy dozwolonego użytku edukacyjnego i na-
ukowego. Zmiana w tym wypadku ma na celu doprecyzo-
wanie jego zakresu podmiotowego poprzez wprowadzenie 
definicji instytucji naukowej oraz użycie pojęcia jednostki 
naukowej, funkcjonującego na gruncie przepisów o zasadach 
finansowania nauki, czy wprowadzenie wymaganej przez 
prawo europejskie przesłanki „zilustrowanie do celów na-
uczania” oraz poszerzenie zakresu przedmiotowego poprzez 
dopuszczenie zwielokrotnienia w celach dydaktycznych 
lub naukowych, oprócz fragmentów większych utworów, 
drobnych utworów w całości, na przykład utworów foto-
graficznych czy utworów plastycznych, także w formatach 
cyfrowych, co umożliwi korzystanie z nich w różnych for-
mach nauczania – nauczania na odległość, o ile będzie ono 
się odbywało w zamkniętym kręgu osób zidentyfikowanych 
przez instytucję oświatową lub instytucję naukową.

Art. 271 dotyczy wykorzystania utworów w podręczni-
kach, w wypisach i antologiach. W celu uporządkowania 
zostanie to uregulowane odrębnie, a nie, jak dotychczas, 
kiedy było to uregulowane w przepisach o prawie cytatu.
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co oznacza, że korzystanie z tych utworów, które już zo-
stały wcześniej wpisane do bazy, nie będzie poprzedzone 
koniecznością powtórnego prowadzenie poszukiwań.

Uprawniony do utworu uznanego za osierocony będzie 
mógł w każdej chwili zakwestionować status utworu osiero-
conego, kierując żądanie w tym zakresie do instytucji, która 
dokonała wpisu do bazy danych. Uprawnionemu będzie 
przysługiwać godziwa rekompensata za korzystanie z jego 
utworu, jako utworu osieroconego, należna od instytucji ko-
rzystającej. Wysokość tej rekompensaty będzie uzależniona 
od zakresu korzystania, od wysokości uzyskanych z tego 
tytułu przychodów, od szkody wyrządzonej uprawnionemu 
w związku z tym korzystaniem.

Ta regulacja dotycząca utworów osieroconych będzie 
uzupełniana kolejnymi przepisami, które określą moż-
liwość korzystania z utworów niedostępnych w obrocie 
handlowym. Ponieważ prawo europejskie nie przewiduje 
w tym zakresie wyjątku od praw wyłącznych, korzystanie 
to będzie odbywało się wyłącznie na podstawie umowy 
licencyjnej, która będzie zawierana z organizacją zbioro-
wego zarządzania. Przepisy te obejmują wyłącznie utwory 
publikowane w książkach, w dziennikach, czasopismach 
lub innych formach publikacji drukiem, jeżeli są niedo-
stępne zarówno w formie egzemplarzy materialnych, jak 
i egzemplarzy cyfrowych. Korzystać z takich utworów będą 
mogły wyłącznie archiwa, instytucje oświatowe, uczelnie, 
jednostki naukowe oraz instytucje kultury.

Ostatni obszar nowelizacji to likwidacja opłat związa-
nych z publikacją utworów znajdujących się w domenie 
publicznej. Projekt zakłada uchylenie art. 40, przewidu-
jącego obowiązek zapłaty przez producentów i wydaw-
ców egzemplarzy utworów niekorzystających z ochrony 
autorskich praw majątkowych opłaty na rzecz Funduszu 
Promocji Twórczości. Dotychczasowa opłata na rzecz 
Funduszu Promocji Twórczości stanowiła 5–8% wpływów 
brutto ze sprzedaży tych utworów. Tym samym zakłada 
się likwidację opłat związanych z publikacją utworów, 
które znajdują się w domenie publicznej. Wraz z uchy-
leniem wymienionego przepisu fundusz straci swoje za-
sadnicze źródło finansowania, a w związku z tym zapro-
ponowano jego likwidację i przeniesienie tych zadań do 
Funduszu Promocji Kultury. Należy podkreślić również, 
że likwidacja Funduszu Promocji Twórczości nie wpłynie 
w żadnym stopniu na ograniczenie zadań realizowanych 
przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego dzięki 
istnieniu tego funduszu, czyli polityki stypendialnej oraz 
działań w zakresie czytelnictwa. Minister kultury z powo-
dzeniem będzie kontynuował te działania na podstawie 
art. 7b ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, korzystając ze środków budżetu państwa znaj-
dujących się w jego dyspozycji, oraz na podstawie art. 87 
ustawy o grach hazardowych, ze środków pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. Środki przekazywane na 
wskazane cele z Funduszu Promocji Twórczości kształto-
wały się w ostatnich latach na poziomie około 0,5 milio-
na zł rocznie, wartość stypendiów przyznanych z budżetu 
państwa i z Funduszu Promocji Kultury wynosiła w 2014 r. 
około 5 milionów zł, a programy wspierające czytelnictwo 
i kulturę języka polskiego w samym 2014 r. osiągnęły war-
tość ponad 15 milionów zł.

oraz wydawcy. Prawo do wynagradzania uzyskiwane przez 
twórców i tłumaczy będzie miało charakter niezbywalny 
i nie będzie podlegało egzekucji.

Warto podkreślić w tym miejscu, że przewidziany sys-
tem wynagrodzeń nie będzie obciążał budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, budżetów bibliotek ani budże-
tów gospodarstw domowych. Wypłata tych wynagrodzeń 
będzie dokonywana przez organizację zbiorowego za-
rządzania prawami autorskimi, która zostanie wyłoniona 
w trybie konkursu, z dofinansowania przekazanego jej 
przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz ze środków pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. Wartość wynagrodzenia wypłacanego 
danemu twórcy lub wydawcy będzie uzależniona wprost, 
zgodnie z ustawą, od intensywności korzystania z eg-
zemplarzy jego książek zgromadzonych w zbiorach bi-
bliotecznych.

Następnym obszarem, który porusza ta nowelizacja, 
jest implementacja dyrektywy o utworach osieroconych. 
Nowelizacja umożliwia korzystanie w ramach dozwolo-
nego użytku z tak zwanych utworów osieroconych, czy-
li tych, do których uprawnieni są nieznani lub nie mogą 
zostać odnalezieni. Przepisy opisujące to w art. 355 do 
art. 358 stanowią implementację dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy z 2012 r. w sprawie dozwo-
lonego korzystania z utworów osieroconych. Podmiotami 
uprawnionymi do korzystania z utworów osieroconych 
będą wyłącznie archiwa, instytucje oświatowe, uczelnie, 
instytuty badawcze i naukowe, instytucje kultury, w tym 
biblioteki, muzea i filmoteki oraz nadawcy publiczni. Ci 
uprawnieni będą mogli korzystać z utworów osieroconych, 
które znajdują się w ich zbiorach, poprzez zwielokrotnia-
nie, w tym digitalizację i udostępnianie ich w internecie. 
Korzystanie to będzie dopuszczalne jedynie w celach sta-
tutowych tych instytucji, które obejmują w szczególności 
ochronę i odnawianie zbiorów oraz udostępnianie w celach 
edukacyjnych i kulturalnych.

Projekt ustawy w tym obszarze obejmuje utwory opu-
blikowane w książkach i dziennikach, czasopismach lub 
w innych formach publikacji drukiem, utwory audiowizu-
alne i inne utwory utrwalone na wideogramach oraz utwory 
utrwalone na fonogramach. Poza zakresem tej regulacji 
pozostają samodzielne utwory plastyczne i fotograficz-
ne. Nadawcy publiczni będą zaś mogli korzystać tylko 
z tych audiowizualnych utworów osieroconych, które zo-
stały przez nich wyprodukowane albo zamówione przed 
1 stycznia 2003 r. Korzystanie z utworu osieroconego bę-
dzie musiało zostać poprzedzone starannymi poszukiwa-
niami polegającymi na sprawdzeniu informacji na temat 
podmiotów uprawnionych w odpowiednich źródłach; ze 
względu na kategorie. Wykaz tych źródeł zostanie określo-
ny, a następnie opublikowany w rozporządzeniu ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego. Ustawa określi także 
państwo, w którym należy przeprowadzić poszukiwania 
– co do zasady będzie to państwo pierwszej publikacji 
albo pierwszego nadania. Rezultat tych poszukiwań bę-
dzie wpisywany do wspólnej unijnej bazy danych prowa-
dzonej przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. 
Dyrektywa przewiduje wzajemne uznanie statusu utworów 
osieroconych w poszczególnych państwach członkowskich, 
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Potwierdzam to i zgadzam się z opinią Biura 

Legislacyjnego.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
W takim razie przejmuję tę poprawkę, poddam ją pod 

głosowanie.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Jakub Zabielski: Na końcu…)
Tak.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy nowe-

lizowanego art. 28 ust. 2. Przepis ten nie uwzględnia ter-
minologii zastosowanej w tym samym art. 28 ust. 1 pkt 1 
i 3. W ust. 2 mówi się o zwielokrotnianiu, które nie może 
prowadzić do powiększenia liczby zbiorów użyczanych. 
Zgodnie z ust. 1 zbiory się udostępnia, użycza się egzem-
plarzy utworów. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Potwierdzam to, jest na to zgoda.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Przejmuję tę poprawkę, poddam ją pod głosowanie.
Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy noweli-

zowanego art. 28 ust. 5 pkt. 2. Biuro Legislacyjne sugeruje, 
że w przepisie tym na końcu powinniśmy dodać wyrazy 
„i opublikowanego w języku polskim”. Chodzi o to, że 
w ust. 5 ustawodawca określa katalog podmiotów, które 
będą miały prawo do wynagrodzenia z tytułu użyczenia eg-
zemplarzy utworów wyrażonych słowem. Jednocześnie we 
wszystkich innych punktach ust. 5, to znaczy w pktach 1, 3 
i 4, ustawodawca wyraźnie wskazuje, że warunkiem uzy-
skania prawa jest fakt opublikowania utworów w języku 
polski; w przypadku tłumacza utworu na język polski i jego 
uprawnienia do wynagrodzenia, takiego wskazania zabra-
kło. Mogłoby to być rozumiane w ten sposób, że tłuma-
czowi przysługuje wynagrodzenie bez wzglądu na to, czy 
utwór został opublikowany w języku polskim, czy też nie. 
Po zestawieniu ust. 5 z ust. 4 można byłoby zinterpreto-

Ustawa dodatkowo umożliwi udzielenie twórcom i ar-
tystom pomocy socjalnej z Funduszu Promocji Kultury, 
co dotychczas było finansowane w wąskim zakresie 
z Funduszu Promocji Twórczości i dotyczyło wyłącznie 
młodych twórców. Obecna nowelizacja rozszerza skalę tej 
pomocy socjalnej na wszystkich twórców, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych znajdujących się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej. To tyle. 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Jesteśmy do 
dyspozycji.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym teraz oddać głos naszemu legislatorowi, 

abyśmy przeanalizowali propozycje poprawek naszego 
Biura Legislacyjnego. Od razu proszę pana ministra o usto-
sunkowanie się do poszczególnych poprawek. Proponuję 
też, abyśmy przegłosowali te poprawki po omówieniu 
wszystkich, a nie po każdym punkcie.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie 

Ministrze! Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne przygotowało opinię, która zawiera 

dwadzieścia jeden uwag i problemów. Przygotowując tę 
opinię, miałem przyjemność konsultować się z przedstawi-
cielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Mam nadzieję, że pomoc panów z ministerstwa okaże się 
przydatna również w kontekście poprawy tej ustawy od 
strony legislacyjnej. Wśród zmian proponowanych przez 
Biuro Legislacyjne nie ma takich, których celem byłoby 
dokonanie merytorycznej zmiany rozstrzygnięć uchwalo-
nych przez Sejm. Chodzi tak naprawdę o to, aby przepisy 
uchwalone przez Sejm napisać zgodnie z zasadami tech-
niki prawodawczej, tak aby nie było żadnych wątpliwości 
interpretacyjnych przy stosowaniu tych przepisów, aby 
oddawały one intencję prawodawcy.

Pierwsza uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy nowe-
lizowanego art. 28 ust. 1 pkt 2. Przepis ten sugeruje, że 
zwielokrotnia się utwory w celu ich uzupełnienia. Zapewne 
wolą ustawodawcy było to, aby przepis ten mówił o zwielo-
krotnianiu utworów w celu uzupełnienia zbiorów, w których 
te utwory są zawarte. Została zatem zaproponowana sto-
sowna poprawka, która tę nieścisłość językową eliminuje. 
To jest pierwsza uwaga…

Panie Przewodniczący, czy bezpośrednio po każdej 
uwadze…

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Tak. Po każdej uwadze poproszę pana ministra o od-

niesienie się do niej.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Jakub Zabielski: Dziękuję.)
Panie Ministrze, bardzo proszę.
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Senator Czesław Ryszka:
Chciałbym zapytać, czy bibliotekarz będzie miał jakiś 

zestaw utworów, których autorom należy się honorarium, 
oraz czy do jego obowiązków będzie należało sporządzenie 
rocznego wykazu tych utworów i kto mu za to zapłaci. Tego 
w ustawie nie ma.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
To nie jest pytanie do Biura Legislacyjnego. Myślę, że 

pan minister już o tym mówił, niemniej jednak potwierdzę, 
że tak naprawdę wynagrodzenie będzie należało się w wy-
padku tylko tych utworów, które znajdą się w wykazie, i bę-
dzie wypłacane przez organizację zbiorowego zarządzania, 
ale ze środków Funduszu Promocji Twórczości, którym za-
rządza minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ustawa 
przewiduje też obowiązki informacyjne, bo trudno byłoby 
ustalić wysokość wynagrodzenia, jeżeli organizacja zbio-
rowego zarządzania nie wiedziałaby, ile razy i jaki utwór, 
za którego wypożyczenie należy się wynagrodzenie, został 
wypożyczony. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Ale ja pytam o bibliotekarzy, a nie twórców. Kto im 

zapłaci? A to jest ogromna dodatkowa praca.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Panie Senatorze, to jest pytanie do ministra. Rozumiem, 

że bibliotekarze będą robili to w ramach swojego zakresu 
obowiązków. Ale to nie jest ustawa o bibliotekach, tylko 
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w związku 
z tym ta problematyka nie jest przedmiotem tej noweli-
zacji. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Propozycja piątej poprawki. Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy art. 29. 

Przepis ten określa zasady dozwolonego użytku na po-
trzeby cytatu i jest w nim mowa o tym, że prawo cyta-
tu będzie przysługiwało w wypadku analizy krytycznej 
i naukowej.

wać wolę ustawodawcę w sposób prawidłowy. Ale skoro 
ustawodawca w ust. 5 w pktach 1, 3 i 4 wskazał publikację 
jako warunek uzyskania prawa do wynagrodzenia, to kon-
sekwentnie również w pkcie 2 takie wskazanie powinno 
się znaleźć. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Jeśli można coś zapisać, to nie ma co bawić się w in-

terpretację. Zgadzam się, absolutnie.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Przejmuję tę poprawkę, poddam ją pod głosowanie.
Proszę o następną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga dotyczy nowelizowanego art. 28 ust. 6. 

Przepis ten sugeruje, że prawo do wynagrodzenia nie bę-
dzie przysługiwało wówczas, jeżeli użyczenie egzempla-
rza utworu będzie miało miejsce na terenie biblioteki pu-
blicznej. O ile wiem, biblioteki działają w ten sposób, że 
wypożyczają książki, czyli egzemplarze utworu, w swojej 
siedzibie, czyli na terenie biblioteki. Jeśli przyjęlibyśmy 
gramatyczną interpretację tego przepisu, oznaczałoby to, 
że nie przysługiwałoby prawo do wynagrodzenia w wy-
padku tradycyjnego sposobu wypożyczania egzemplarzy, 
a więc na terenie biblioteki. Zapewne wolą ustawodawcy 
było, aby przepis ten dotyczył sytuacji, w której egzem-
plarz utworu, najczęściej książka, będzie wypożyczony 
w celu skorzystania z niego na terenie biblioteki, zwykle 
w czytelni. Zaproponowałem zatem stosowne brzmienie 
przepisu, który tę intencję ustawodawcy wyrazi w sposób 
prawidłowy. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Pan mecenas ma rację.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
(Senator Czesław Ryszka: Mogę?)
Tak, Panie Senatorze, proszę.
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Biuro Legislacyjne miało wątpliwość, czy naprawdę usta-
wodawcy chodziło o to, aby takie wynagrodzenie przysługi-
wało wyłącznie w wypadku analizy, która spełnia warunek 
bycia zarówno krytyczną, jak i naukową. Być może chodziło 
o to, żeby prawo cytatu przysługiwało w razie analizy kry-
tycznej, analizy naukowej bądź analizy, która jest zarówno 
krytyczna, jak i naukowa. Innymi słowy, czy zastosowany 
w przepisie pomiędzy wyrazami „krytyczna” i „naukowa” 
spójnik „i” jest prawidłowy. Czy nie powinniśmy go zastąpić 
spójnikiem alternatywy łącznej „lub”? Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Tak, faktycznie można go zastąpić. Nie ma tutaj obo-

wiązku łącznego, można to zastąpić albo słowem „lub” albo 
przecinkiem – to jest określenie kolejnych warunków. Pan 
mecenas proponuje lepsze rozwiązanie.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Przejmę tę poprawkę i poddam pod głosowanie.
Proszę o następną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Jeżeli chodzi o kolejną uwagę, to Biuro Legislacyjne…
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
(Głos z sali: Mikrofon, Pani Senator…)
Proszę do mikrofonu.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Zatem tę poprzednią poprawkę przejmujemy i podda-

jemy pod głosowanie.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Poddam pod głosowanie wszystkie razem, na koniec.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Aha.)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy art. 292. 

Nie zaproponowałem tu propozycji poprawki, ponieważ 
zanim taka poprawka zostanie sformułowana, chciałbym 
ustalić wolę ustawodawcy. Trudno mi coś proponować, 
jeżeli nie do końca rozumiem istotę przepisu.

Proszę państwa, jeżeli przeanalizujemy art. 292, to 
zobaczymy, że dotyczy on utworu włączonego w sposób 
niezamierzony do innego utworu. I ustawodawca powie-
dział, że wolno korzystać z utworu włączonego w sposób 
niezamierzony do innego utworu, o ile nie ma on znaczenia 
dla tego utworu.

Przepis ten może być zinterpretowany, wydaje mi się, 
niezgodnie z wolą ustawodawcy. Jego interpretacja może 
prowadzić do tego, że skoro jakiś utwór został raz włączo-
ny w sposób niezamierzony do innego utworu, to z tego 
utworu, który został włączony, będzie można już zawsze 
korzystać na zasadzie dozwolonego użytku. Chyba nie 
o to chodziło ustawodawcy. Być może pan minister będzie 
w stanie powiedzieć, jaka jest istota tego przepisu. A poza 
tym, być może warto byłoby to poprawić, może jest jakaś 
propozycja poprawki w tym zakresie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Biuro Legislacyjne faktycznie zwracało nam na to 

uwagę przed przygotowywaniem się do dzisiejszego po-
siedzenia komisji.

Poproszę pana Karola Kościńskiego, dyrektora 
Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów, o od-
niesienie się do tej absolutnie słusznej uwagi.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Dyrektorze, proszę.

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
Intencją ustawodawcy było implementowanie wyjątku 

z dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym, który re-
guluje dozwolone… Spójrzmy na brzmienie tego wyjątku 
dyrektywy, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. 
Niewątpliwie chodzi o włączenie utworu do innego utworu 
w sposób niezamierzony, a nie korzystanie z tego utworu, 
tak jak jest w tym przepisie. Dyskutowaliśmy na temat tej 
zmiany w Sejmie. Posłowie mieli wątpliwości, czy moż-
na coś włączyć w sposób niezamierzony, czy nie można. 
Wydaje się, że jest to możliwe. Poza tym poprawka mówią-
ca o włączeniu utworu w sposób niezamierzony do innego 
utworu pozwoliłaby na dokładne odzwierciedlenie zarówno 
treści dyrektywy, jak i intencji ustawodawcy wyrażonej 
w uzasadnieniu.

Przygotowaliśmy taką poprawkę. Brzmi ona tak: „wol-
no w sposób niezamierzony włączyć utwór do innego utwo-
ru, o ile nie ma on znaczenia dla utworu, do którego jest 
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Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
Intencją ustawodawcy było wprowadzenie tego ro-

dzaju wyjątku regulującego dozwolony użytek, który jest 
wprowadzony w kilkunastu państwach europejskich, tak 
by wyeliminować sytuacje, o których mówiłem. Jeżeli 
coś jest włączane w sposób niezamierzony… Trudno mi 
znaleźć przypadek, o którym pan senator mówi, kiedy ta 
szczelina mogłaby być wykorzystywana. Pan senator za-
kłada sytuację, w której ktoś korzysta świadomie, w sposób 
zamierzony z fragmentu utworu i włącza go do swojego. 
Tutaj zakładamy działanie nieintencjonalne. Poza tym za-
bezpieczamy się również tym, że ten utwór włączony do 
innego utworu w sposób niezamierzony nie może mieć dla 
niego znaczenia, a więc nie zmienia wartości merytorycz-
nej, estetycznej czy jakiejkolwiek innej utworu, do którego 
następuje włączenie. Nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, 
w której ktoś, tak jak pan senator sugerował, z tej szczeliny 
korzysta, a jednocześnie działa w sposób niezamierzony.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Biuro Legislacyjne, proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że przepisy dotyczące 

dozwolonego użytku formułowane są tak, że można odnieść 
wrażenie, że stanowią pewien wyłom od ogólnych zasad 
ochrony autorskich praw majątkowych.

Jeżeli spojrzymy chociażby na art. 291, to musimy mieć 
świadomość tego, że przepisy te, podobnie jak art. 292, będą 
interpretowane w procesie ich stosowania. Co jest wyjaśnie-
niem, co jest polemiką, co jest analizą krytyczną, co jest pa-
rodią, paszkwilem, karykaturą? Za każdym razem będziemy 
musieli odnieść się do znaczenia tych pojęć w powszechnym 
języku, do słownika języka polskiego, do doświadczeń in-
terpretacyjnych, do orzecznictwa sądowego. Trzeba mieć na 
względzie to, że sąd, dokonując… Jeżeli czyjeś prawa zosta-
ną naruszone, to możemy się spodziewać tego, że sprawa trafi 
przed sąd. A jeżeli sprawa trafi przed sąd, to rolą sądu będzie 
udzielenie odpowiedzi, czy faktycznie włączenie utworu do 
innego utworu było niezamierzone i czy faktycznie z tytułu 
włączenia utworu wartość tego drugiego utworu nie wzro-
sła. Innymi słowy, czy ktoś pośrednio nie uzyskał korzyści 
majątkowej związanej z włączeniem utworu. Niestety tak 
formułujemy przepisy. Nie ma możliwości sformułowania 
definicji tego, jak mi się wydaje, co należy rozumieć przez 
pojęcie „niezamierzone włączenia”, a co oznacza „o ile nie 
ma on znaczenia dla tego utworu”. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Przy okazji tej sprawy rozmawiałem ze scenarzysta-

mi, którzy powiedzieli mi, że zazwyczaj tło ma olbrzymie 
znaczenie. Z drugiej strony, rozumiemy problem pewnych 

włączony”. Wydaje nam się, że takie brzmienie byłoby 
zgodne zarówno z treścią wyjątków w prawie europejskim, 
z treścią uzasadnienia, jak i z intencją ustawodawcy. Nie 
pozwalałoby też na dwie możliwe interpretacje tego przepi-
su; z jedną z nich, jako nasz bardzo dobry, ale taki adwokat 
diabła, wystąpił pan z Biura Legislacyjnego. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Wydaje się, że to brzmienie eliminuje wątpliwości do-
tyczące tego, o co tak naprawdę chodziło ustawodawcy.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Szanowni Państwo, jeżeli coś nie ma znaczenia, to 
w takim razie po co stwarzać furtkę i umożliwiać włą-
czenie tego?

Panie Ministrze? Panie Dyrektorze?

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:

Panie Przewodniczący, chodzi o takie sytuacje, w któ-
rych do utworu włączony jest inny utwór w sposób nie-
zamierzony. Zgodnie z intencją tego, kto włączył, nie ma 
on znaczenia dla utworu, do którego następuje włączenie. 
Podam przykład wielokrotnie podawany w uzasadnieniu 
i w dyskusjach na ten temat. Chodzi o film nakręcony przez 
internautę, w którego tle jest prezentowany inny utwór 
audiowizualny albo utwór plastyczny. Bez względu na to, 
czy ten utwór audiowizualny lub plastyczny by się tam 
znajdował, czy nie, wartość tego utworu, do którego jest 
on włączany, pozostaje taka sama. Jednocześnie obecnie, 
na gruncie obowiązujących przepisów, może dochodzić do 
sytuacji, w której ktoś ponosiłby odpowiedzialność za to, 
że na przykład w tle jego filmu pojawia się utwór, który 
nie ma znaczenia dla tego, co jest nakręcone.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Ale z drugiej strony stwarzamy ewidentnie szczelinę, 
dzięki której można wykorzystywać fragmenty utworów 
innych twórców i zasłaniać się tym, że one nie mają zna-
czenia. Moim zdaniem to bardzo trudny problem inter-
pretacyjny.

(Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej 
i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Karol Kościński: Po pierwsze…)

Panie Dyrektorze, proszę.
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Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Chciałbym uzupełnić, Pani Senator, że Biuro 

Legislacyjne postawiło tu pytanie, zasygnalizowało pro-
blem, a tak naprawdę rozwiązanie problemu zaproponował 
pan minister. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, w takim razie proponuję…
Chciała pani zabrać głos?
(Profesor Zwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego 

na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie 
Jagiellońskim Elżbieta Traple: Tak.)

Bardzo proszę. Proszę się też przedstawić.

Profesor Zwyczajny 
w Katedrze Prawa Cywilnego 
na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
Elżbieta Traple:
Jestem pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

wydziału prawa.
(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Proszę o włączenie 

mikrofonu.)
Tak, już mówię. 
Niewątpliwie taki wyjątek jest konieczny w ustawie 

o prawie autorskim, dlatego że spotykamy się na co dzień 
z nadmiernymi czasem roszczeniami, które nie mają uza-
sadnienia. Wystarczy, że ktoś kręci jakieś sprawozdanie na 
ulicy i w tle, za osobą prezentującą jakieś stanowisko czy 
jakieś wydarzenie jest budowla, która podlega ochronie 
prawa autorskiego. To byłby absurd, gdybyśmy wymagali 
zezwolenia i płacenia z tego tytułu wynagrodzenia. Albo 
na przykład ktoś kręci film i na stole leżą okulary, które 
są wzorem przemysłowym chronionym prawami autor-
skimi, i w związku z tym pojawi się wymógł płacenia 
wynagrodzenia.

Zgadzam się z tym, że sformułowanie „wolno włą-
czyć” stanowi przyzwolenie, żeby coś zrobić celowo. To 
jest sprzeczność sama w sobie, bo samo włączenie wydaje 
się działaniem celowym. Nie wiem, czy nie byłoby lepszym 
rozwiązaniem sformułowanie tego przepisu od strony ne-
gatywnej – że nie stanowi naruszenia prawa autorskiego 
sytuacja, w której jakiś utwór jest przypadkowo elementem 
innego utworu, a nie stanowi istotnej jego części. To jest 
propozycja. Wydaje mi się, że to byłoby lepsze sformuło-
wanie, także ze względów psychologicznych, bo określa 
sytuację od strony negatywnej – nie stanowi naruszenia, ale 
nie jest elementem dozwolonego użytku publicznego.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Proszę o ustosunkowanie się do tego.

zdjęć czy filmów i tła przypadkowego. Byłoby utrudnie-
niem, gdybyśmy to zupełnie uszczelnili. Musimy zdecy-
dować, w jakim kierunku pójdziemy – czy w kierunku 
niezamierzonego użycia, bez znaczenia…

Czy ktoś z państwa chciałby się w tej sprawie wypo-
wiedzieć?

Bardzo proszę o przestawienie się i krótką wypo-
wiedź.

Przedstawiciel 
Press-Service Monitoring Mediów 
Maciej Pacuła:

Maciej Pacuła.
Chciałbym powiedzieć, że z pewnego punktu widzenia 

jest to niebezpieczne. Pan senator ma rację, że w pewnych 
wypadkach może być to ukryta forma product placement. 
Ale jest tutaj pani senator Barbara Borys-Damięcka, eks-
pert, realizator telewizyjny z doświadczeniem. W wy-
padku materiałów telewizyjnych czy materiałów doku-
mentalnych nie ma możliwości uniknięcia takiej sytuacji, 
o której mówi ten przepis.

Dobrze, że pan legislator powiedział o różnej specyfice 
gatunkowej. Jest to ważne w kontekście prasy. Jeśli chodzi 
o przegląd prasy i cytat, to za każdym razem niestety muszą 
zapadać konkretne rozstrzygnięcia. I jeżeli taka możliwość 
zostanie zamknięta, to może być ścigany każdy, kto przez 
przypadek… Jak mówię, głos pani senator może być gło-
sem specjalisty, wieloletniego praktyka, autora jedynego, 
jak dotąd, polskiego podręcznika realizacji telewizyjnej. 
W wielu wypadkach tło, fragment utworu cytowanego czy 
wykonywanego publicznie są przypadkowe, a za to trzeba 
byłoby płacić i to byłby problem.

Ten przepis zaproponowany przez legislatora i resort 
wydaje się prawidłowy. Ta nowela daje możliwość roz-
wiązania sytuacji w razie ewentualnego ryzyka. Ponieważ 
zajmuję się również sprawami prawnymi telewizji, to po-
zwoliłem sobie zabrać głos. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Chciałabym tylko zapytać o stanowisko pana ministra 

co do poprawki, którą zaproponował nasz legislator. Czy 
odbiega ono od tego, czy uważa pan, że ten pkt 6 naszych 
poprawek jest zasadny?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:

Pani Senator, jesteśmy zgodni z Biurem Legislacyjnym, 
absolutnie.
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Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Jeżeli pani senator proponuje, abyśmy nie przegłoso-

wywali tej poprawki w brzmieniu zaproponowanym przez 
ministerstwo, to ja się do tego przychylę… Ale możemy 
przyjąć propozycję ministerstwa zaakceptowaną przez legi-
slatora i przemyśleć to jeszcze raz. Jeżeli zostaniemy przy 
tej wersji, to nie będziemy musieli nic zmieniać.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak, potwier-
dzam.)

Tak?

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Potwierdzam, Panie Przewodniczący, to, co pan powie-

dział – żebyśmy poddali to pod głosowanie.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
To jest w takim duchu pozytywnym. 
Przejmuję poprawkę ministerstwa. Na etapie głosowa-

nia poproszę o jej przeczytanie.
Przechodzimy do propozycji siódmej.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Dziękuję bardzo.
Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy no-

welizowanego art. 31 ust. 2. W przepisie tym jest mowa 
o wolnym, nieodpłatnym, publicznym wykonywaniu 
utworów podczas imprez szkolnych oraz akademickich. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że pojęcie „impreza szkolna”, 
„impreza akademicka” istnieje dzisiaj na gruncie ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Trzeba sobie 
zdawać sprawę z tego, że nowelizacją, którą rozpatruje 
Wysoka Komisja, ustawodawca dodaje do ustawy pojęcie 
„instytucja oświatowa”. Dodając sformułowanie „insty-
tucja oświatowa”, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że 
pojawić się może wątpliwość, czym jest impreza szkolna. 
Czy impreza szkolna jest imprezą organizowaną przez in-
stytucję oświatową, czy jest to impreza organizowana przez 
pewną grupę podmiotów, które mieszczą się w szeroko 
rozumianej definicji instytucji oświatowej?

Ale nie są to wszystkie podmioty. Wydaje się, że wszyst-
kie podmioty, które ustawodawca wymienił w definicji po-
jęcia „instytucja oświatowa”, mają bardzo podobny charak-
ter – ich cel działania opiera się na edukacji, na oświacie. 
Wydaje się zatem, że ustawodawca powinien podobnie 
traktować każdy z tych podmiotów, a skoro tak, to w art. 31 
ust. 2 powinniśmy mówić o imprezach organizowanych 
przez jednostkę oświatową oraz imprezach organizowa-
nych przez uczelnię. Stosujemy tutaj nomenklaturę ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnia to instytucja 
oświatowa, zgodnie z definicją wprowadzaną przez ustawo-
dawcę w art. 6 w ust. 1 w pkcie 13. Taka definicja znajdzie 
się w ustawie o prawie autorskim. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Wydaje mi się, że uwaga pani profesor jest trafna, ale 

zanim biuro wyrazi swoją opinię, chciałbym napisać ten 
przepis i wówczas się do niego odnieść. Teraz musiałbym 
się odnieść do komentarza, który skądinąd jest słuszny. Ale 
mamy propozycję przygotowaną przez ministerstwo i być 
może warto byłoby ją zmodyfikować albo popracować nad 
nią i zgłosić ją w trakcie posiedzenia plenarnego. Chodzi 
o to, żeby ją dopracować.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Zanim oddam głos panu dyrektorowi, proponuję że-

byśmy przyjęli poprawkę zaproponowaną przez pana 
dyrektora – mówię w skrócie – ale też przemyśleli ten 
problem i przedyskutowali to na posiedzeniu Senatu. 
Jeżeli zostanie to inaczej sformułowane, to zmienimy to 
na posiedzeniu Senatu.

Panie Dyrektorze, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
Tytułem komentarza do tego, co mówiła pani profesor, 

chciałbym zwrócić uwagę na dwie okoliczności – kwestię 
włączania czy niewłączania, w sposób zamierzony czy 
niezamierzony. Problem nie tkwi tylko w sformułowaniu 
zaproponowanym przez nas, ale w samej dyrektywie. Otóż 
w dyrektywie, w tym wyjątku jest mowa o włączaniu w spo-
sób incydentalny, incidental inclusion – takie sformułowa-
nie pada. Nie robimy niczego niezgodnego z dyrektywą. 

Chciałbym też zwrócić uwagę na tradycję pisania 
przepisów dotyczących dozwolonego użytku w Polsce. 
Mówimy o wolności. Na przykład wolno przytaczać cy-
tat, wolno to włączać. Ten zapis, który zaproponowała 
pani profesor – że nie jest naruszeniem prawa autorskiego 
tego typu działanie – odwołuje się, o ile dobrze pamiętam, 
do regulacji irlandzkiej, w której właśnie w ten sposób 
ten wyjątek został ujęty. Do tej pory w Polsce nigdy nie 
zapisywaliśmy w ten sposób przepisów o dozwolonym 
użytku. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Panie Przewodniczący, zgodnie z sugestią legislato-

ra proponuję, żebyśmy przyjęli przepis zaproponowany 
przez ministerstwo kultury – i na tym przepisie będziemy 
pracowali. W przeciwnym razie tyle osób, ile jest na sali, 
zacznie interpretować – nie wczytując się w konkretne 
brzmienie – coś, czego nie mamy w tej chwili w ręku. Tak 
więc skończy się to na dyskusji.
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oświaty. Dzisiaj odsyłamy do systemu oświaty, ale jedno-
cześnie rozszerzamy zakres pojęcie „instytucja oświatowa” 
o inne podmioty.

Od decyzji komisji będzie zależeć rozstrzygnięcie tego, 
w którą stronę powinniśmy pójść. Jeżeli popatrzymy tylko 
na prawidłowość legislacyjną sformułowanego przepisu – to 
chodziłoby o wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnej. 
Jeżeli zaś w przepisie chodziłoby o imprezy organizowane 
nie przez instytucje oświatowe, ale przez szkoły – wówczas 
należałoby wskazać, o jakich konkretnie szkołach ustawo-
dawca myśli w tym przepisie. Tylko musimy sobie zdawać 
sprawę z tego, że jeżeli wymienimy trzy szkoły, a znajdzie 
się czwarta, to za chwilę będzie problem z równością wobec 
prawa. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Dyrektorze…

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
Chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Definicja 

instytucji oświatowej, która się pojawia w ustawie, pojawia 
się owszem, ale w kontekście innych przepisów. To jest 
pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Nie jest tak, że musimy we wszystkich 
przepisach wprowadzać te same pojęcia. Abstrahując od 
tego, myślę, że dobrze byłoby też poznać praktykę, to, jak 
ten przepis jest rozumiany. Czy w praktyce obecne imprezy 
szkolne są rozumiane wyłącznie jako imprezy organizo-
wane przez szkoły, czy też imprezy o takim charakterze, 
organizowane przez inne podmioty, które prowadzą zinsty-
tucjonalizowaną działalność edukacyjną. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Bardzo proszę.

Dyrektor Generalny 
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 
Krzysztof Lewandowski:
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Lewandowski, stowarzyszenie ZAiKS.
Proszę państwa, w tym przepisie ustawodawca chyba 

inaczej rozumie te imprezy, myśli o pewnym charakterze 
imprezy, a nie o tym, gdzie impreza się odbywa; mó-
wię o imprezach akademickich i o imprezach szkolnych. 
Mówiąc o imprezach akademickich, myśli o takich im-
prezach jak studniówka, bal absolutoryjny i tego typu 
imprezach, które związane są z określoną obyczajowo-
ścią na uczelniach. I podobnie myśli w przypadku imprez 
szkolnych. Nie chodzi o każdą imprezę organizowaną 
w szkole. Chodzi zatem o akademię ku czci, o imprezę 
organizowaną z okazji święta szkoły, ale już nie o imprezę 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
To jest poszerzenie zakresu… Zgadzamy się z tą in-

tencją i z opinią pana mecenasa, ale poproszę jeszcze pana 
dyrektora o opinię, dobrze?

Dyrektor 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
Jest to poszerzenie zakresu w tym sensie, że obejmuje-

my tym przepisem inne instytucje niż szkoły. Na przykład 
chodzi o organizowanie imprez przez instytucje systemu 
oświaty, takie jak przedszkola, ośrodki wychowawcze, 
oświatowe itd., itd. Zatem zgadzamy się co do intencji, 
chociaż musimy powiedzieć, że kiedy formułowaliśmy 
ten przepis, naszą propozycję legislacyjną, to mieliśmy 
konkretny cel. Przede wszystkim chodziło o jasne oddzie-
lenie wyjątku, który wynika z dyrektywy, a który jest obec-
nie ujęty w ust. 1, od wyjątku, który jest poza zakresem 
harmonizacji, ujętego w ust. 2. Nie zastanawialiśmy się, 
mówiąc wprost, nad tym, czy definicja imprezy szkolnej 
bądź akademickiej powinna być w związku z tego rodzaju 
modyfikacją zmieniana.

Myślę, że to jest taka zmiana, którą inne osoby z sali 
także będą chciały skomentować…

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Moje obawy budzi to, czy propozycja Biura 

Legislacyjnego nie rozszerzy nadmiernie katalogu insty-
tucji, które mogą z tego korzystać.

Jaka jest państwa opinia w tej sprawie?
Przepraszam, jeszcze Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Proszę państwa, zdaję sobie sprawę z tego, że impreza 

szkolna, czyli impreza organizowana przez szkołę, jest 
czymś innym niż impreza organizowana przez instytucję 
oświatową. Skoro jednak ustawodawca uznał, że wszyst-
kie podmioty charakteryzujące się określonym elementem 
w zakresie swojej działalności będzie traktował tak samo 
– zebrał je wszystkie w jednym przepisie, w jednej definicji 
– to zastanawiam się, czy nie powinniśmy, w obrębie całego 
aktu, traktować wszystkich podmiotów podobnie. Chodzi 
o to, żeby za chwilę nie doszło do tego, że impreza w szko-
le będzie traktowana inaczej niż impreza w przedszkolu, 
mimo że i szkoła, i przedszkole pełnią tę samą funkcję – 
funkcję oświatową. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Kiedy nie było w ustawie definicji in-
stytucji oświatowej, radziliśmy sobie, interpretując okre-
ślenie „impreza szkolna”, między innymi poprzez sięganie 
do definicji szkoły znajdującej się w ustawie o systemie 
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Nie chodzi o to, czy je zweryfikuję, czy nie, bo oczy-

wiście rozumiem i argumenty przedstawiane przez panią 
profesor, i argumenty pana z ZAiKS, i pana ministra. Proszą 
jednak zwrócić uwagę na to, że dzisiaj w art. 31 ust. 1 
ustawodawca mówi o oficjalnych uroczystościach orga-
nizowanych przez inne podmioty. W ust. 2 jest zaś mowa 
o imprezach szkolnych, nie pojawia się tam sformułowanie 
„oficjalne”, „tradycyjne”, w związku z tym można mieć 
wątpliwość, czy dyskoteka, o której pan powiedział, nie jest 
tego rodzaju imprezą. To, że ktoś dotychczas interpretował 
to w ten sposób, nie oznacza, że ten przepis nie może być 
interpretowany inaczej. Trzeba mieć tego świadomość.

Proszę państwa, jeżeli ustawodawca posługuje się ja-
kimiś sformułowaniami niedookreślonymi, to musi mieć 
świadomość, że ich interpretacja może pójść w stronę, 
której nie przewidywał. I tylko tyle. Nie chodzi mi o to, 
żeby… Zaproponowałem tylko pewien sposób rozwiązania 
problemu, przynajmniej od strony podmiotowej. Zdaję zaś 
sobie sprawę z tego, że mój sposób nie musi być idealny, 
prawidłowy. Zwracam tylko uwagę na to, że pojęcie jest 
niedookreślone i od strony podmiotowej, i od strony przed-
miotowej, tego, co to jest za impreza. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Pan się jeszcze zgłaszał. Bardzo proszę.

Dyrektor 
Centrum Cyfrowego Projekt: Polska 
Alek Tarkowski:
Dzień dobry.
Alek Targowski, Centrum Cyfrowe.
Mam dwie uwagi do kwestii podmiotowych. Wydaje 

mi się bardzo ważne doprecyzowanie tych przepisów, żeby 
jednak nie było wątpliwości, że jeśli szkoła może zorga-
nizować rozpoczęcie roku szkolnego, to na tych samych 
zasadach może wykorzystywać utwory przedszkole, które 
jednak szkołą nie jest. Chciałbym uniknąć sytuacji, w której 
dyrektorki przedszkoli będą musiały płacić opłaty licencyj-
ne za wykonywanie utworów przez dzieci. To jest kwestia 
podmiotowa.

Chciałbym też zaznaczyć, że nie bałbym się tego ter-
minu „instytucje oświatowe”, bo jeśli spojrzymy na ich 
zakres, to zobaczymy, że jest on jednak relatywnie wąski, 
to znaczy obejmuje system oświaty plus szereg – wydaje 
mi się, że dosyć niszowych – instytucji, takich jak szkoły 
oficerskie.

Jeśli chodzi o zakres przedmiotowy, to zgadzam się 
z tym, że… Wydaje mi się, że ten zapis rzeczywiście nie 
ma służyć temu, żeby szkoły mogły organizować dyskoteki. 
Wydaje mi się też, że sprawa nie jest aż tak czarno-bia-
ła – pamiętajmy jednak, że zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty, która powinna tu być punktem odniesienia, szkoły 
realizują działalność nie tylko naukową, zatem nie tylko 
nauczają, ale też wychowują. Są bardzo różne formy dzia-
łalności wychowawczej. Festiwal filmowy zdecydowanie 

dyskotekową, która jest organizowana w szkole. Taka 
interpretacja się przyjęła już dawno i nie ma większych 
wątpliwości w tym zakresie.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pani Profesor, bardzo proszę.

Profesor Zwyczajny 
w Katedrze Prawa Cywilnego 
na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
Elżbieta Traple:
Mam uwagę zasadniczą dotyczącą rozszerzenia tego 

przepisu nawet nie ze względów podmiotowych, tylko 
rozszerzenia o sposób wykorzystania poprzez publiczne 
odtwarzanie z nośników. Dotychczas nie było tego w prze-
pisie. Dyrektywa zezwala nam na pozostawienie wyjątków, 
które istniały w czasie przystąpienia Polski do Unii; przy 
obowiązku dostosowania naszych przepisów do dyrek-
tywy. A jest to istotne rozszerzenie wyjątku istniejącego 
wówczas, kiedy dyrektywa była wprowadzana. Mam więc 
wątpliwości, czy to jest z nią zgodne.

Teraz druga uwaga, o której chciałam powiedzieć. To 
rozszerzenie jest dosyć niebezpieczne i, moim zdaniem, 
bardzo daleko idące. Chodzi o imprezę szkolną czy aka-
demicką w myśl tego przepisu. Weźmy na przykład zor-
ganizowanie balu filmowego przez szkołę i odtwarzanie 
z nośników filmu w ramach tego festiwalu. To nie mieści 
się w tym tradycyjnym wyjątku, który dotychczas doty-
czył tylko wykonywania przez uczniów albo artystów na 
żywo pewnych utworów. A poprzez wprowadzenie tych 
nośników i odtwarzania publicznego, na przykład z kasety 
wideo, traktujemy to bardzo szeroko. Mam wątpliwości, 
czy nie za szeroko.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Podzielam te wątpliwości. Intencją, która nam przy-

świecała, było odtwarzanie tego na imprezach szkolnych, 
imprezach akademickich, a nie imprezach organizowanych 
przez te instytucje. To jest ogromne rozszerzenie i też mam 
tę samą wątpliwość, a w zasadzie pewność, że to byłoby 
sprzeczne z intencją ustawodawcy i z dyrektywą. Mam 
nadzieję, że pan mecenas byłby skłonny zweryfikować 
swoje stanowisko.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Mecenasie?
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czalne. Rozumiem, że zmienia się sposób korzystania przez 
szkoły z utworów. Ale państwo musicie sobie odpowiedzieć 
na pytanie, czy to jest sfera, która pozwala tak wyraźnie 
wkraczać w prawa twórcy.

Nie do końca wiadomo, które osoby odtwarzające utwo-
ry mają nie otrzymać wynagrodzenia za to odtwarzanie 
– czy to są szkoły, które dokonują odtwarzania, czy ope-
ratorzy urządzeń, za których pomocą utwory się odtwarza? 
Nie chcę sugerować żadnego kierunku, zwracam po prostu 
uwagę na to, że materia jest delikatna, a ponieważ są to wy-
jątki, to powinniśmy przyjmować ich interpretację, zawę-
żającą zarówno przepisy już obowiązujące, jak i wdrażane 
w ramach dyrektywy o prawie autorskim w społeczeństwie 
informacyjnym. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ponieważ możliwość rozszerzenia tą 

poprawką katalogu budzi moją wątpliwość, to mam pro-
pozycję, abyśmy się nad tym zastanowili do posiedzenia 
Senatu. Jeżeli nikt z państwa senatorów nie podtrzymuje tej 
poprawki, to chciałbym, abyśmy się nad nią zastanowili, nie 
poddawali jej pod głosowanie. Zobaczymy, czy znajdziemy 
najtrafniejsze rozwiązanie.

Czy nikt z państwa się nie sprzeciwia takiemu roz-
wiązaniu?

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Mam mieszane uczucia…
(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Przemyślmy to…)
…w związku z różnymi argumentami, które tu padają. 

Nie wiem.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Jeśli są wątpliwości, to przemyślmy to. Mamy tydzień 

na zastanowienie.
Przejdźmy do poprawki ósmej.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Dziękuję bardzo.
Uwaga ósma dotyczy dodawanego art. 351 ust. 1. Proszę 

państwa, w związku z tym, że przepisy wykonawcze wyda-
ne na podstawie art. 87 ust. 7 ustawy o grach hazardowych 
dotyczą wyłącznie dofinansowania zadań, o których mowa 
w art. 87 ust. 4 ustawy o grach hazardowych, oraz mając 
na uwadze to, że o środkach na dofinansowanie wypłaty 
wynagrodzeń za użyczenie egzemplarzy mówi dodawa-
ny art. 87 ust. 5a, należy stwierdzić, że rozporządzenie, 
które zostanie wydane albo zostało wydane na podstawie 
art. 87 ust. 7 nigdy nie znajdzie zastosowania do środków 
na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń za użyczenie 
egzemplarzy utworów. Innymi słowy należy stwierdzić, 
że bezprzedmiotowe jest sformułowanie na końcu art. 351 
ust. 1: „przy czym do wynagrodzenia za użyczenie nie 
stosuje się przepisów wydanych na podstawie art. 87 ust. 7 
tej ustawy”. Dziękuję.

jest formą wychowywania, pewnie nawet nauczania, nawet 
jeśli nie dzieje się to w trakcie lekcji. Uważałbym, żeby 
jednak nie wylać dziecka z kąpielą i uznać, że szkoły pro-
wadzą bardzo różne formy edukacji. Pytanie, czy regulować 
to w tym przepisie, czy to dotyczy dozwolonego użytku 
edukacyjnego zapisanego w art. 27. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Dyrektorze, proszę.

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
Chciałbym odnieść się do dwóch kwestii.
Po pierwsze, trudno się zgodzić z tym, co powiedział 

pan doktor Tarkowski, że zakres podmiotów z art. 2 o sys-
temie oświaty jest relatywnie wąski. Ja mogę je wszystkie 
zaraz wyliczyć, a są to wszystkie zinstytucjonizowane for-
my edukacji w Polsce.

Po drugie, chciałbym też odnieść się do tego, o czym 
mówiła pani profesor, czyli o rozszerzeniu tego wyjątku 
poza zakres dyrektywy. Trzeba się zastanowić nad tym, jaka 
jest praktyka wynikająca z życia codziennego. Jeżeli bo-
wiem to nie zostanie ujęte w ramach dozwolonego użytku 
– czy na przykład odtwarzania takich utworów podczas… 
już bez względu na to, czy zapiszemy to jako imprezy 
szkolne i akademickie, czy jako imprezy organizowane 
przez instytucje – to albo taka instytucja, odtwarzając mu-
zykę na imprezie, będzie musiała dostać licencję i za nią 
zapłacić, albo zrobi to nielegalnie. A to też nie jest dobre 
dla takiej instytucji – mówię o publicznym odtwarzaniu 
muzyki z nośników.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Tak, oczywiście.
Pan chciał zabrać głos. Bardzo proszę.

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia Kreatywna Polska 
Dominik Skoczek:
Dominik Skoczek, Stowarzyszenie Kreatywna Polska.
Zwracam uwagę na to, że już kolejny raz dotykamy bar-

dzo delikatnej materii dozwolonego użytku publicznego, co 
chyba nam czasami umyka. Dotykamy pewnej wyjątkowej 
sfery – wkraczamy w prawa wyłączne twórcy. Mówimy 
o takiej sytuacji, w której, ze względu na pewien uzasad-
niony interes publiczny, pozwala się korzystać z utworów 
bez zgody danego twórcy, wydawcy czy producenta i bez 
zapłaty wynagrodzenia. I kolejny raz zastanawiamy się, czy 
pewna sfera jest na tyle istotna, żeby wprowadzenie tego 
dozwolonego użytku uzasadnić, czy też nie.

Ale wkraczamy też w materię dyrektywy. Pojawia się 
bowiem pytanie, czy przepis jest zgodny z dyrektywą i czy 
odtwarzanie muzyki czy filmów z nośników jest dopusz-
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do wartości zakupu poszczególnych egzemplarzy utworów, 
które wejdą do zbioru. W ten sposób, proszę państwa, bi-
blioteki będą sprawozdawać prezesowi Głównego Urzędu 
Statystycznego, jakich zakupów dokonano. Bardziej szcze-
gółowe objaśnienia znajdują się w pkcie 9 mojej opinii. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Pełna zgoda, dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Przejmuję tę poprawkę, poddam ją pod głosowanie.
Poprawka dziesiąta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga, o charakterze terminologicznym, doty-

czy dodawanego art. 351 ust. 8 pkt 3. Mówi się tu o „realizo-
waniu” kontroli, a w art. 351 ust. 10 mówi się o przeprowa-
dzaniu kontroli. Prawidłowe z punktu widzenia językowego 
jest drugie z wymienionych przeze mnie określeń, w związ-
ku z tym proponuję, aby również w tym przepisie, którego 
dotyczy moja uwaga, mówić o przeprowadzaniu kontroli, 
a nie o jej realizowaniu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Tak jest, dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Przejmę tę poprawkę i poddam pod głosowanie.
Jedenasta, proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy doda-

wanego art. 352 ust. 3. Przepis ten nakłada na organizacje 
zbiorowego zarządzania oraz na ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obowią-

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Niestety, zgadza się.
(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Dlaczego nieste-

ty? Nasze Biuro Legislacyjne jest najlepsze w tej części 
Warszawy.)

Żartuję.
Bardzo dziękuję, Panie Mecenasie.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Przejmuję tę poprawkę, z przyjemnością poddamy ją 

pod głosowanie.
Panie Mecenasie, proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, chciałbym tylko powiedzieć, 

że uwagi Biura Legislacyjnego nie mają na celu zrobienia 
komuś przykrości, więc…

(Wesołość na sali)
…mam nadzieję, że pan minister tak tego nie odbiera.
Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy doda-

wanego art. 351 ust. 6. Proszę państwa, w przepisie tym 
ustawodawca postanowił uregulować dwie kwestie, z jed-
nej strony podobne, a z drugiej inne. Otóż w przepisie 
tym ustawodawca z jednej strony określił, na co mogą być 
przeznaczone środki na dofinansowanie, a z drugiej strony 
określił maksymalny limit dofinansowania.

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, jeżeli usta-
wodawca chce uregulować różne sprawy, które nie są na 
tyle istotne, by wyodrębnić je w osobnym artykule, powi-
nien poszczególne kwestie regulować odrębnymi ustępami, 
aby było czytelne, jaka jest intencja, czego przepis dotyczy, 
kto jest jego adresatem itd. Co więcej, w związku z tym, że 
ustawodawca postanowił dwie różne kwestie uregulować 
w jednym przepisie, pojawiła się wątpliwość interpretacyj-
na dotycząca terminologii użytej w tym przepisie. Używa 
się tam rzeczownika „dofinansowanie” w dwóch różnych 
znaczeniach: dofinansowanie rozumiane jako całość środ-
ków i dofinansowanie rozumiane jako środki przeznaczone 
wyłącznie na wypłatę wynagrodzenia. W związku z tym, 
że nie może być żadnych wątpliwości, że limit, o którym 
mowa w tym przepisie, odnosi się do dofinansowania ro-
zumianego jako całość, trzeba te przepisy rozbić na dwa 
niezależne ustępy. 

W propozycji poprawki uwzględnia się fakt, że maksy-
malny limit dofinansowania ustalany będzie na podstawie 
wartości zakupu nie tyle całych zbiorów rozumianych jako 
zorganizowana całość, księgozbiór, ile odnoszony będzie 
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Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Tak, zgoda. W ustawie była też mowa o utworach fo-

tograficznych…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Jakub Zabielski: Tak.)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Przejmuję tę poprawkę.
Panie Mecenasie, trzynasta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy doda-

wanego art. 354 pkt 1. Przepis ten mówi między innymi 
nieprecyzyjnie i niepoprawnie pod względem językowym 
o „dokonywaniu kosztów”. Proszę państwa, kosztów się 
nie dokonuje, koszty się ponosi. Tego dotyczy propozycja 
Biura Legislacyjnego zawarta w pkcie 13 opinii.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Jest na to zgoda, prawda?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Tak, jest zgoda, oczywiście.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Przejmuję tę poprawkę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy art. 355 

ust. 6. W związku z tym, że cały ust. 6 dotyczy organiza-
cji radiowych i telewizyjnych, proponuje się, aby konse-
kwentnie w przepisie tym mówić o organizacjach, a nie 
o podmiotach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

zek ogłaszania informacji o możliwości składania oświad-
czeń o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczenie, 
przy czym w przepisie tym ustawodawca nie wskazał pre-
cyzyjnie, gdzie stosowna informacja ma być ogłoszona. 
W wypadku organizacji zbiorowego zarządzania można się 
domyślać, że chodziło o stronę internetową tej organizacji, 
ale w wypadku ministra takiej pewności już nie ma, jako 
że minister ma swoją stronę internetową, ale ma również 
stronę podmiotową w Biuletynie Informacji Publicznej, ro-
zumianym jako urzędowy system teleinformatyczny do po-
dawania informacji publicznej. Po przeanalizowaniu innych 
przepisów ustawy – Prawo autorskie wydaje się, że minister 
powinien podawać do wiadomości informacje o możliwości 
składania oświadczeń woli właśnie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na swojej stronie podmiotowej.

Podobna uwaga dotyczy również dodawanego art. 3511 
ust. 3. Tam też należałoby precyzyjnie wskazać, że publika-
torem będzie Biuletyn Informacji Publicznej. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Zgadzam się. Kierowaliśmy się faktycznie tym, że or-

ganizacje zbiorowego zarządzania nie dysponują stronami 
w Biuletynie Informacji Publicznej. A minister ma obowią-
zek tam publikować swoje informacje. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Przejmuję tę poprawkę.
Przechodzimy do uwagi dwunastej.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Kolejna poprawka dotyczy dodawanego art. 354 pkty 1 
i 2. Proszę państwa, w tym przepisie ustawodawca bar-
dzo precyzyjnie wskazuje, że punkty te dotyczą utworów 
wyrażonych słowem. Trzeba mieć na uwadze, że takie do-
określenie w pewnej sytuacji – konkretnie w tym wypad-
ku – może budzić wątpliwości interpretacyjne. W innych 
przepisach zamieszczonych w ustawie, w szczególności 
w art. 353 ust. 1, ustawodawca nie precyzuje, że chodzi 
o utwory wyrażone słowem. To wynika z pewnego kontek-
stu, z samego faktu, że wynagrodzenie może przysługiwać 
wyłącznie za utwory wyrażone słowem. Jeżeli w dwóch 
przepisach takie dookreślenie się znajdzie, a w innych 
takiego dookreślenia nie będzie, to za chwilę będziemy 
mieli wątpliwość interpretacyjną, dlaczego tu wpisano, 
a tam nie wpisano. Skoro oczywistym jest, że przepisy te 
dotyczą utworów wyrażonych słowem, należy to skreślić. 
Dziękuję bardzo.
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Jedna ważna sprawa, proszę państwa. Chciałbym zwró-

cić uwagę na to, że musimy przesądzić, czy będziemy mó-
wili wyłącznie o miejscu zwykłego pobytu, czy wyłącznie 
o miejscu zamieszkania. Są trzy możliwości rozwiązania 
tego problemu. Chciałbym poznać opinię ministerstwa 
co do tego, jakie rozwiązanie powinno być zastosowane. 
Moim zdaniem powinniśmy mówić o miejscu zwykłego 
pobytu, jako że w wersji angielskiej dyrektywy zostało to 
tak wyrażone.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Dyrektorze?

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
Jak rozumiem, zgodnie z tłumaczeniem…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
…chodzi o miejsce zwykłego pobytu, habitual residen-

ce. To będzie zgodne z angielską wersją dyrektywy. Proszę 
jeszcze zwrócić uwagę na to, że ta dyrektywa zakłada wza-
jemne uznawanie utworu, więc powinniśmy mieć te same 
zasady przeprowadzania…

(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Dokładnie tak, 
oczywiście.)

Powinno być tak, jak w innych państwach europej-
skich. W przeciwnym razie nam się to po prostu rozjedzie. 
Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Tak. I pan mecenas tak zinterpretował to tłumaczenie. 

Zrozumiałem, że tak będzie brzmiała poprawka, dlatego 
jej nie poddawałem pod dyskusję.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Moje wątpliwości biorą się stąd, że ustawodawca pol-

ski nie jest konsekwentny. Niejednokrotnie poprzestaje 
na samym miejscu zwykłego pobytu, habitual residence, 
a niejednokrotnie odnosi się do kategorii wynikającej z na-
szego kodeksu cywilnego, a więc miejsca stałego pobytu. 
Miejsce stałego pobytu w wypadku osoby fizycznej to jej 
miejsce zamieszkania. Ustawodawca różnie podchodzi do 
tego tematu. Chciałbym, żeby było jasne, jak to ma brzmieć 
w tym przepisie, żeby wpisywał się on w polski system 
prawny. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Poprawka będzie dotyczyła „miejsca zwykłego pobytu”.
Przechodzimy do uwagi szesnastej.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Zgoda.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Przejmuję tę poprawkę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Inna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy dodawanego 

art. 356 ust. 3. Chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że 
przepis ten dokonuje implementacji art. 3 ust. 3 dyrektywy 
nr 2012/28 UE. Problem, który mamy w odniesieniu do 
tego przepisu, sprowadza się do tego, czy powinniśmy 
mówić tu o miejscu stałego pobytu producenta, czy też 
o miejscu zwykłego pobytu producenta. W dyrektywie 
ustawodawca unijny posłużył się określeniem habitual re-
sidence, co jest powszechnie rozumiane – zarówno przez 
prawodawcę unijnego, w ramach prawa Unii Europejskiej, 
jak i przez prawodawcę krajowego, który wdraża dyrek-
tywy Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego 
– jako miejsce zwykłego pobytu. Miejsce zwykłego pobytu 
i miejsce stałego pobytu to nie są synonimy. W związku 
z tym należałoby zastosować w przepisie taką formułę, 
która w sposób najpełniejszy odpowiada temu celowi, ja-
kim jest prawidłowe wdrożenie dyrektywy do krajowego 
porządku prawnego.

Chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że określenie 
„miejsce zwykłego pobytu” istnieje w naszym systemie 
prawnym w zasadzie od niedawna. Tak naprawdę jest wdra-
żane od 2011, 2012 r., zatem zdaję sobie sprawę z tego, że 
na etapie przygotowywania projektu ustawy, którą dzisiaj 
rozpatrujemy, ten problem być może jeszcze nie był tak 
istotny, jak jest dzisiaj. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Prace nad tą ustawą trwały ponad dwa lata.
Czy jest na to zgoda, Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:

Pan mecenas wyłapał błąd w tłumaczeniu dyrektywy. 
Zgadzam się, absolutnie.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Przejmuję tę poprawkę.
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miotów oraz w znajdowaniu wspólnego stanowiska. Ale 
pan mecenas chce nam ułatwić pracę i dlatego przychylam 
się do propozycji. A co do delegacji, to pan dyrektor sko-
mentuje jeszcze tę kwestię.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:

Ograniczenie tego do organizacji o zasięgu krajowym 
na pewno będzie bardziej funkcjonalne. Kiedy przeprowa-
dzamy konsultacje, zawsze zamieszczamy informacje na 
ten temat na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji 
Publicznej, a więc inne podmioty, nie te ogólnokrajowe, 
też będą mogły w tych konsultacjach wziąć udział, jeżeli 
będą zainteresowane treścią danego rozporządzenia. A jed-
nocześnie nie będzie po naszej stronie obligatoryjnego 
obowiązku… Przepraszam, przecież każdy obowiązek jest 
obligatoryjny. Jednocześnie nie będziemy mieli obowiązku 
skierowania wyraźnego zapytania do wszystkich, do bardzo 
szerokiego kręgu podmiotów.

Co do zakresu delegacji, to pan mecenas ma rację. 
Sposób dokumentowania informacji o wyniku starannych 
poszukiwań, ujęcie, ujednolicenie tego sposobu wobec 
wszystkich podmiotów byłoby zasadne. Te prace, dotyczą-
ce implementacji dyrektywy, które teraz trwają w Polsce, 
trwają też w innych państwach europejskich. Na taki po-
mysł ujednolicenia sposobu dokumentowania wyników 
starannych poszukiwań wpadli Brytyjczycy. I my zapropo-
nowaliśmy rozszerzenie tej delegacji ustawowej. Wówczas 
byłoby to wygodne zarówno dla instytucji, która takie 
staranne poszukiwania przeprowadza – ma jeden formu-
larz, na którego podstawie dokumentuje przeprowadzenie 
tych starannych poszukiwań – jak i uprawnionych, bo są 
w stanie sprawdzić, czy te staranne poszukiwania zostały 
przeprowadzone w tych źródłach, w których przeprowa-
dzone być powinny.

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to odczytam pkt 2 
do tej delegacji, propozycję poszerzenia…

(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Bardzo proszę…)
„Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-

dzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia spo-
sób dokumentowania informacji o wynikach starannych 
poszukiwań przez podmioty wymienione w art. 35 ust. 2 
– czyli te, które będą je przeprowadzały – uwzględniając 
konieczność zapewnienia jednolitego standardu dokumen-
towania starannych poszukiwań”.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga dotyczy dodawanego art. 356 ust. 9. 

Proszę państwa, w przepisie upoważniającym ustawodawca 
przewidział formę współuczestniczenia polegającą na wy-
daniu opinii. Przy czym przewidział, że o takie opinie bę-
dzie trzeba wystąpić do – sięgnąłem do tego przepisu, żeby 
było precyzyjnie – podmiotów wymienionych w art. 355 
ust. 2. W związku z tym, że w art. 355 ust. 2 jest wymie-
niony bardzo szeroki katalog podmiotów, można mieć uza-
sadnione wątpliwości, czy przepis ten będzie skuteczny 
i funkcjonalny. Śmiem wątpić, czy zgodnie z zasadami 
sztuki będzie można na podstawie takiego przepisu upo-
ważniającego wydać rozporządzenie. Nie ma w zasadzie 
możliwości, aby zapytać, jakie jest zdanie każdego z pod-
miotów wymienionych w art. 355 ust. 2. Na pewno któryś 
z tych podmiotów nam wypadnie, któregoś z podmiotów 
nie zapytamy, a w następstwie tego złamiemy zasady for-
malne dochodzenia rozporządzenia do skutku, co może 
skutkować złamaniem konstytucji. W związku z tym nale-
żałoby uściślić, co ustawodawca rozumie przez „podmioty 
wymienione w art. 355 ust. 2”. Dodatkowo w przepisie upo-
ważniającym w zakresie współuczestniczenia w wydaniu 
rozporządzenia przez organizacje zbiorowego zarządzania 
powinniśmy mówić o organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, jako że 
w ten sposób ustawodawca to określił w innych dodawa-
nych do ustawy – Prawo autorskie przepisach upoważnia-
jących. Zaproponowałem w swojej poprawce, aby, mówiąc 
o podmiotach wymienionych w art. 355 ust. 2, mieć na 
uwadze organizacje o zasięgu ogólnopolskim zrzeszające 
właśnie podmioty wymienione w art. 355 ust. 2.

(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Panie Ministrze…)
I jeszcze jedna uwaga, proszę państwa. Już po prze-

analizowaniu i napisaniu opinii zacząłem zastanawiać się 
nad tym, czy upoważnienie sformułowane w art. 356 ust. 9 
jest kompletne, czy rzeczywiście ustawodawca przekazał 
do uregulowania w rozporządzeniu wszystko, co powinno 
być w tym rozporządzeniu uregulowane. Zastanawiam się 
zwłaszcza nad tym, czy w tym rozporządzeniu nie powinien 
być uregulowany również sposób dokumentowania infor-
macji o wynikach starannych poszukiwań przez podmioty 
wymienione w art. 355 ust. 2. Chodzi tutaj o zapewnienie 
dostatecznej wiedzy w kontekście pomiotów, które będą 
później rozstrzygały, czy takie korzystanie z utworu było 
dozwolone, czy też nie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Panie Przewodniczący, pragnę zapewnić, że minister 

kultury ma ogromne doświadczenie w zasięganiu opinii 
wśród organizacji zbiorowego zarządzania i innych pod-
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Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. 
Przejmę tę poprawkę.
Punkt osiemnasty.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Biuro Legislacyjne proponuje, aby w art. 358 ust. 3 skre-

ślić sformułowanie „a uprawniony może dochodzić swoich 
praw na zasadach określonych w rozdziale 9”. Tego rodzaju 
sformułowanie nie ma żadnej wartości normatywnej. Jest 
wyłącznie informacją o czymś oczywistym. Oczywiste jest, 
że w wypadku niedozwolonego korzystania z utworu znajdą 
zastosowanie art. 79 i kolejne zawarte w rozdziale 9 ustawy 
– Prawo autorskie i prawa pokrewne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Zgoda.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Przejmuję tę poprawkę.
Teraz uwaga dziewiętnasta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
W związku z tym, że w art. 8 ust. 3 ustawy jest mowa 

tylko o jednym przypadku, tym, kiedy to twórca nie ujawnił 
swego autorstwa, to w art. 359 należy mówić o przypadku, 
o którym mowa w art. 8, a nie o przypadkach, o których 
mowa w art. 8 ust. 3. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
To jest chyba oczywiste, prawda? 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Tak, to jest oczywiste. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Przejmuję tę poprawkę. 
Proszę o kolejną uwagę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Wydaje mi się, że ta propozycja reguluje problem, 

który zasygnalizowałem. Zastrzegam, że dzisiaj można 
przyjąć tę delegację w takim kształcie. Zastanowię się 
jeszcze nad tym, czy wytyczne przepisu upoważniającego 
odpowiadają standardom wynikającym z art. 92 ust. 1 
konstytucji. Dziękuję.

(Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej 
i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Karol Kościński: Przekażę…)

Ale to już…
(Przewodniczący Grzegorz Czelej: To później.)
Gdyby się okazało, że pojawią się wątpliwości, to po-

informuję o tym pana przewodniczącego i ewentualnie 
zaproponuję stosowną modyfikację. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Wprowadzimy ją wówczas na obradach. Zaproponuję 

przegłosowanie poprawki w kształcie zaproponowanym 
przez ministerstwo. Poproszę o jej przeczytanie na etapie 
głosowania, a teraz przejdźmy do następnego punktu.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy art. 357 

ust. 1. W przepisie tym ustawodawca odsyła nas do art. 3 
ust. 6 dyrektywy nr 2012/28 UE po ustalenie, o jaką bazę 
danych chodzi. Proszę państwa, trzeba mieć na wzglę-
dzie, że zgodnie z §4 ust. 3 zasad techniki prawodawczej 
w przepisach nie wolno odsyłać do aktów normatywnych 
i zawartych w nich przepisów w wypadku, gdy dany akt nie 
nadaje się do bezpośredniego stosowania. Innymi słowy, nie 
można zmuszać adresata do tego, aby budował normy po-
stępowania na podstawie wypowiedzi, która nie jest typową 
wypowiedzią o charakterze normatywnym, skierowaną do 
określonych adresatów. Co więcej, proszę państwa, trze-
ba mieć na uwadze, że dzisiaj taka baza danych, o której 
mówi art. 357 ust. 1, już jest utworzona – jest to baza dzieł 
osieroconych, utworzona przez Urząd Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego w ramach europejskiego obserwatorium do 
spraw naruszeń praw własności intelektualnej. Skoro ta 
baza już jest, to w art. 357 ust. 1 należy mówić o tej bazie, 
a nie odsyłać do dyrektywy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Jako że piszemy nowy przepis, to chcieliśmy być bardzo 

precyzyjni i akuratni. Ale absolutnie jest tu pełna zgoda.
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Tak, trudno z tym dyskutować.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w kontekście 
tych poprawek, które czytaliśmy, przed rozpoczęciem gło-
sowania?

Chciałbym serdecznie podziękować naszemu główne-
mu legislatorowi. Miał bardzo mało czasu na przeczytanie 
ustawy i przygotowanie tych poprawek. Aż strach pomy-
śleć, co by było, gdyby pan miał więcej czasu… Mówię to 
oczywiście żartem. A naszą pracę oddaję wszystkim tym, 
którzy mówią czasami o tym, że Senat jest niepotrzebny. 
Ale proszę wybaczyć mi tę dygresję…

Przystąpmy teraz do przegłosowania tych poprawek.
Chyba nie możemy ich przegłosować łącznie.
Czy musimy je czytać po kolei, czy mogę jedynie je 

wymieniać?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Panie Przewodniczący, to pan prowadzi obrady. Jeżeli 

senatorowie nie będą mieli wątpliwości, nad czym głosują, 
to może pan tylko sygnalizować numer poprawki z uwagi 
i w ten sposób poprowadzić głosowanie. Jeżeli zaś jest 
taka wola Wysokiej Komisji, abym jeszcze raz krótko in-
formował, czego poprawka dotyczy, to jestem gotowy to 
zrobić. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Czy jest sprzeciw, abyśmy tylko czytali numer po-

prawki? Nie.
Zatem rozpoczynamy głosowanie.
Poprawka pierwsza dotyczy art. 1.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Poprawka druga dotyczy art. 1 pkt 10.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Poprawka trzecia dotyczy pkt 10, art. 28.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Poprawka czwarta dotyczy art. 28.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak?
(Głos z sali: O, przepraszam…)
To jeszcze nie ta.
Piąta też była oczywista – chodziło o zwrot „krytyczna 

lub naukowa”.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Kolejna uwaga dotyczy przepisów w dodawanym od-

dziale 6 – Niektóre sposoby korzystania z utworów nie-
dostępnych w obrocie handlowym. Proszę państwa, na 
potrzeby tych przepisów ustawodawca posługuje się okre-
śleniem „obrót handlowy”. W związku z tym, że w innych 
przepisach ustawy o prawie autorskim ustawodawca mówi 
o obrocie bez dookreślenia, iż chodzi tu o obrót handlo-
wy, pojawia się wątpliwość interpretacyjna, jaka jest re-
lacja pojęć „obrót” i „obrót handlowy”. W ocenie Biura 
Legislacyjnego ustawodawca posłużył się przymiotnikiem 
„handlowy” tylko w celu wyodrębnienia, nazwania pew-
nej kategorii utworów. Wydaje się, że wolą ustawodawcy 
nie było różnicowanie pojęć „obrót” i „obrót handlowy” 
i w związku z tym zaproponowałem stosowne zmiany w od-
dziale 6, które wyeliminują wątpliwości co do wzajemnej 
relacji pomiędzy pojęciami „obrót” i „obrót handlowy”. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Tak jest, zgadzamy się z tymi zmianami.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Przejmuję tę poprawkę.
Uwaga dwudziesta pierwsza.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Ostatnia uwaga dotyczy art. 5 ust. 1 i 3. Poprawka ma 

charakter legislacyjny i zmierza do uwzględnienia w art. 5 
ust. 1 i ust. 3 reguł formułowania i stosowania skrótów 
w akcie normatywnym wynikających z zasad techniki 
prawodawczej. Musimy pamiętać, że jeżeli ustawodawca 
formułuje skrót w akcie normatywnym, to skrót ten bę-
dzie zastosowany wyłącznie na potrzeby aktu, w którym 
został sformułowany. Skrót pojęcia „wynagrodzenie za 
użyczenie” został sformułowany wyłącznie na potrzeby 
ustawy o prawie autorskim, w związku z tym w przepisie 
przejściowym ustawy zmieniającej prawo autorskie powin-
niśmy posługiwać się pełną nazwą określenia złożonego. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Panie Ministrze?
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Kto jest za takim brzmieniem poprawki? (6)
Jednogłośnie za.
Jeśli chodzi o poprawkę szesnastą, to proszę minister-

stwo o jej przeczytanie.

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
Pozwolę sobie odczytać całą delegację i pkt 2, który 

stanowi rozszerzenie, tak żeby było jasne, o co w poprawce 
chodzi.

(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Tak, bardzo proszę.)
„Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-

dzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrew-
nymi, stowarzyszeń, twórców, artystów wykonawców 
i producentów oraz podmiotów – pan legislator zapropo-
nował zmianę, ale jej nie zanotowałem – które mają zasięg 
ogólnokrajowy…”

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Jakub Zabielski: Mogę?)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Tak, proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Wydaje mi się, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, 

że warto byłoby, żeby pan dyrektor przeczytał tylko ten dru-
gi punkt delegacji. I to wystarczy, ponieważ tak czy siak, 
formułując poprawkę, będę musiał nadać nowe brzmienie 
całej delegacji, z uwzględnieniem moich zmian, jeżeli zo-
staną przegłosowane przez Wysoką Komisję, oraz zmiany, 
którą pan dyrektor teraz czyta.

(Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej 
i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Karol Kościński: Okej…)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
Zatem czytam tylko pkt 2.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Jakub Zabielski: Żeby było jasne…)
„Sposób dokumentowania informacji o wynikach sta-

rannych poszukiwań przez podmioty wymienione w art. 35 
ust. 2, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitego 
standardu dokumentowania starannych poszukiwań”.

W poprawce szóstej przyjęliśmy… Prosiłbym o prze-
czytanie tej poprawki.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec: Pan dyrektor…)

Pan dyrektor może, bo chyba ona była ostatecznie za-
proponowana przez państwa.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec: Tak, jeszcze do 
dyskusji…)

Aby mieć pewność, poproszę o jej przeczytanie.

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
„Wolno w sposób niezamierzony włączyć utwór do 

innego utworu, o ile nie ma on znaczenia dla utworu, do 
którego jest włączany”.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Proponuję przegłosowanie teraz poprawki w tym 

brzmieniu, ale umówiliśmy się też, że dokładnie ją prze-
analizujemy. Będę otwarty na wszelkie informacje i pań-
stwa opinie.

Kto jest za przyjęciem poprawki w tym brzmie-
niu? (6)

Jednogłośnie za.
Nad poprawką siódmą się zastanowimy.
Poprawka ósma była oczywista – pkt 18.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Poprawka dziewiąta również nie budziła zastrzeżeń.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za. 
Poprawka dziesiąta dotyczyła zastąpienia wyrazu „re-

alizowanej” wyrazem „przeprowadzanej”.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za, poprawka została przyjęta.
Poprawka jedenasta dotyczyła pktu 18, art. 352 i też nie 

budziła wątpliwości.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Poprawka dwunasta – wyrazy „utworów wyrażonych 

słowem” zastępuje się wyrazami „egzemplarzy utworów”. 
Nie było tu zastrzeżeń.

Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Poprawka trzynasta – chodzi o sformułowanie „wydatki 

dokonywane”…
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
W poprawce czternastej wyraz „podmioty” zastępuje 

się wyrazem „organizacje”. To też było oczywiste.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
W przypadku poprawki piętnastej mówiliśmy o miejscu 

zwykłego pobytu i to zostało uzgodnione.
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konawcy będą mogli przy okazji tego typu uroczystości 
zarobkować, autorzy zaś, którzy będą podstawą tego zarob-
kowania, nie będą osiągać z tego tytułu wynagrodzeń.

Niepokojące jest także rozszerzenie kręgu podmiotów. 
Poprzednio mówiło się o oficjalnych uroczystościach pań-
stwowych, a więc o tych uroczystościach, co do których 
decyzje podejmowały najwyższe organy państwa. Teraz 
jest jednak mowa o każdej władzy publicznej, czyli także 
o wszelkiego rodzaju urzędach samorządowych. Można 
też domniemywać, że może chodzić tutaj o administrację 
specjalną. Powodowałoby to możliwość zorganizowania 
praktycznie każdej imprezy, którą uznawano by za uroczy-
stość, i zarówno podejmowania zarobkowania, jak i płace-
nia wszystkim; wszyscy przy okazji tej imprezy mogliby 
zarabiać, z wyjątkiem twórców, którzy byliby podstawą 
tego zarobku.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. 
Mianowicie nawet w ustawie w obecnym brzmieniu utwory 
wykorzystywane podczas tych uroczystości wielokrotnie 
mają wyjątkowy charakter – są to często utwory patriotycz-
ne, pieśni, teksty. I ta grupa autorów nie ma możliwości 
otrzymywania wynagrodzenia z tego tytułu. Spotykamy się 
z takimi uwagami: dlaczego nie otrzymuję tantiem, chociaż 
przez całe życie tworzę muzykę patriotyczną? Wskazujemy 
wtedy art. 31, mówimy, że niestety ustawodawca wyłączył 
takich autorów z wynagradzania z tego tytułu.

Zaproponowaliśmy w naszym piśmie, złożonym na ręce 
pana przewodniczącego – i o to wnosimy – aby przepis 
ust. 1 doprecyzować, aby brzmiał tak jak ust. 2. Dziękuję 
bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę. Proszę o przedstawienie się, bo nie pamiętam 

pana nazwiska.

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia Kreatywna Polska 
Dominik Skoczek:
Dominik Skoczek, Stowarzyszenie Kreatywna Polska.
Chciałbym się wypowiedzieć na temat dwóch przepi-

sów: art. 27 – i wyjątku edukacyjnego – oraz art. 29 i prawa 
cytatu. W obu tych wypadkach w projekcie przedstawio-
nym przez ministerstwo kultury i przyjętym przez Sejm 
rozszerzono istniejący dozwolony użytek. Chciałbym zwró-
cić państwa uwagę na to, że cała nowelizacja rozszerza ten 
dozwolony użytek i zmierza do zapewnienia obywatelom 
szerokiego dostępu do dóbr kultury. Zasadniczo należy się 
zgodzić z propozycją ministerstwa, by ten dostęp tam, gdzie 
jest to możliwe i dopuszczone przez przepisy unijne, umoż-
liwić w szerszym zakresie. Ale ponieważ te przepisy bardzo 
często są nadużywane, prawo jest naruszane, to trzeba na 
etapie rozszerzania tego dozwolonego użytku zachować 
szczególną ostrożność. I zdaniem naszego Stowarzyszenia 
Kreatywna Polska i wielu stowarzyszeń twórczych, organi-
zacji pozarządowych, przedsiębiorców z branży kreatywnej 
i ich zrzeszeń, niektóre z tych przepisów mogą prowadzić 
do takich nadużyć.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Są też te dwie zmiany, które proponowałem w odnie-
sieniu do konkretnego wskazania…

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Będziemy je mieli w stenogramie.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Jakub Zabielski: Tak jest.)
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Poprawka siedemnasta nie budziła zastrzeżeń, a doty-

czyła konkretnej nazwy bazy.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Osiemnasta była oczywista, dotyczyła skreślenia wy-

razów „a uprawniony może dochodzić swoich praw na 
zasadach określonych w rozdziale 9.”

Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Dziewiętnasta była oczywista, nie będę jej czytał.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Dwudziesta podobnie – dotyczyła obrotu handlowego.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie za.
Ostatnia, dwudziesta pierwsza, miała charakter legi-

slacyjny.
Kto jest za? (6)
Również jednogłośnie za.
Kto z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad 

przyjętymi poprawkami lub ustawą w tym brzmieniu?
ZAiKS – bardzo proszę, Panie Prezesie.

Dyrektor Generalny 
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 
Krzysztof Lewandowski:

Krzysztof Lewandowski, Stowarzyszenie Autorów 
ZAiKS.

Chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii, które nie-
pokoją środowisko twórców, a które są związane z przyję-
tym kształtem przepisów. Otóż niepokoi nas pewien brak 
symetrii między art. 31 ust. 1 a ust. 2. W ust. 1 w obecnym 
kształcie rezygnuje się z pojęcia „utwór nierozpowszech-
niony”, co może oznaczać, że bez woli autora może zostać 
włączony jakikolwiek utwór, także ten, który spoczywa 
w jego szufladzie, co może doprowadzić do naruszenia 
dóbr osobistych autorów.

Poza tym w przepisie tym nie ma pojęcia „nieodpłat-
nie”, co mogłoby sugerować, że organizacje wskazane 
w tym przepisie mogą korzystać również z tych utworów 
w sposób odpłatny, czyli zarabiać.

Niepokojący jest też brak symetrii w zakresie artystycz-
nych wykonań. W przepisie poniżej mówi się o tym, że 
artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, a ust. 1 
pomija te kwestie, co mogłoby oznaczać, że artyści wy-
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Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Pani Profesor, bardzo proszę.

Profesor Zwyczajny 
w Katedrze Prawa Cywilnego 
na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
Elżbieta Traple:
Jeżeli można, to również odniosę się do art. 27. 

Podzielam wątpliwości przedstawione przez pana Dominika 
Skoczka. Ale mam jeszcze jedną zasadniczą wątpliwość. 
Mianowicie w tym katalogu instytucji oświatowych, uczel-
ni mogą się mieścić podmioty, które prowadzą działalność 
edukacyjną gospodarczą, prawda? Nie wyłączymy przecież 
szkół, które prowadzą tę działalność odpłatnie. Moje zasad-
nicze wątpliwości dotyczą tego, czy jeżeli to jest naucza-
nie na odległość na zasadach odpłatności, to rzeczywiście 
powinniśmy wprowadzić dozwolony użytek całkowicie 
nieodpłatny. Jeżeli bowiem nawet zgodzimy się na to, że 
to nie będzie wymagało zgody, to jednak komercyjne wy-
korzystanie powinno być chyba odpłatne.

W piśmie, które zostało złożone przez Centrum Cyfrowe 
– w pkcie 5 rekomendacji, lit. b – zaznaczono objęcie regu-
lacją dozwolonego użytku edukacyjnego działań o charak-
terze niekomercyjnym. Zatem Cyfrowe Centrum też zwraca 
uwagę na to, że ta działalność powinna być niekomercyjna. 
A w art. 27 w ogóle nie bierze się pod uwagę tego, czy to ma 
być działanie komercyjne, czy niekomercyjne. Ten aspekt 
nie został poruszony, co uważam za duży mankament, duży 
błąd. Rozwiązanie tego problemu wymaga merytorycznej 
decyzji Wysokiej Komisji.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Później oddam panu głos, przepraszam, ale nie zauwa-

żyłem…
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Panie Przewodniczący, kontrowersje i wątpliwości do-

tyczące rozszerzenia lub zawężenia grupy uprawnionych 
pokazują, że idziemy środkiem, znaleźliśmy, według mnie 
i według ustawodawcy, rozwiązanie kompromisowe. 

Co do zastrzeżeń pani profesor, to cały czas jest art. 35, 
ale poprosiłbym pana dyrektora Kościńskiego o ustosun-
kowanie się do tej kwestii.

(Profesor Zwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego 
na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie 
Jagiellońskim Elżbieta Traple: Chodzi o nieodpłatne ko-
mercyjne…)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec: Tak…)

Zacznę od art. 27 i wyjątku edukacyjnego. Przepis ten 
doprecyzowuje i znacząco rozszerza katalog uprawnionych 
instytucji, które mogą korzystać z utworów bez zgody. Nie 
będę wymieniał tych instytucji, bo mówili o tym przedsta-
wiciele ministerstwa. W ust. 2 po raz pierwszy przewiduje 
się możliwość korzystania w ramach dozwolonego użytku 
z utworów przy nauczaniu na odległość. O ile sama idea 
nauczania na odległość jest słuszna i nikt nie kwestionu-
je szczególnego charakteru tej aktywności, o tyle wydaje 
nam się, że ten przepis jest sformułowany zbyt szeroko. 
Dlaczego? Dlatego, że posługuje się niedookreślonym zwro-
tem, że to korzystanie jest dozwolone wyłącznie wtedy, 
kiedy przeznaczone jest to dla ograniczonego kręgu osób 
zidentyfikowanych przez korzystającego. Nie jest jasne, na 
czym ta identyfikacja miałaby polegać oraz kim są te osoby. 
„Osobami” są zarówno osoby prawne, spółki, stowarzysze-
nia, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe, jak i dowolne 
osoby fizyczne. Jeżeli zatem nie doprecyzujemy tego, to 
z tego przepisu będzie mógł skorzystać praktycznie każdy.

Druga kwestia, która budzi nasze wątpliwości, to jest 
odwołanie, które w tym przepisie się znajduje. Mianowicie 
ust. 2 nie określa wprost katalogu podmiotów objętych jego 
zakresem, wskazując wyłącznie na sposób nauczania objęty 
tym przepisem. Chodzi o nauczanie w ramach publicznego 
udostępniania utworów w miejscu i czasie dowolnie wy-
branym przez korzystającego, czyli właśnie owo nauczanie 
przez internet. Co prawda ust. 2 odsyła do ust. 1, jednak 
to odesłanie odnosi się wyłącznie do korzystającego, a nie 
do katalogu podmiotów, które mogłyby z tego przywileju 
skorzystać. Zatem te dwa elementy, na które wskazałem, 
mogłyby prowadzić w konsekwencji do tego, że dowol-
na szkoła, uniwersytet czy, nie wiem, policealna uczelnia 
prywatna mogłyby zorganizować dla swoich słuchaczy czy 
pracowników firm, z którymi współpracują na podstawie 
umów sponsorskich, zdalne kursy online, w których ramach 
przesyłane byłyby filmy czy klasyka literatury XX wieku 
do zamkniętego kręgu osób zidentyfikowanych, które za-
płacą na przykład za czesne. Temu mógłby towarzyszyć 
jakiś krótki krytyczny tekst wprowadzający, żeby uzasadnić 
ten cel edukacyjny, żeby uzasadnić to korzystanie z treści 
przekazywanych w celach dydaktycznych. Byłaby pełna 
zgoda na korzystanie z utworów bez potrzeby pytania o to 
uprawnionych twórców, wydawców czy producentów.

Apelujemy do Wysokiej Komisji, żeby – choć sama idea 
jest słuszna – doprecyzować art. 27 ust. 2 i zamienić słowo 
„osób” na wyraźne wskazanie, że chodzi o uczniów, stu-
dentów, nauczycieli lub pracowników naukowych, czyli tak 
naprawdę o te podmioty, do których ten użytek edukacyjny 
miałby być kierowany. A w odwołaniu do ust. 1– to już 
jest zabieg czysto legislacyjny – należy wyraźnie wskazać, 
że to korzystanie jest dozwolone nie przez korzystające-
go tylko przez podmioty, o których mowa w ust. 1, czyli 
przez wskazane tam szkoły, uczelnie, instytuty i instytucje 
oświatowe. To tyle co do art. 27.

Jeżeli chodzi o art. 29, to z kolei…
(Głos z sali: Powinniśmy się skoncentrować na art. 27, 

a potem…)
Dobrze, Panie Przewodniczący, myślę, że kwestia ust. 2 

może wywołać dyskusję, dlatego wstrzymam się i o art. 29 
powiem za chwilę.
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Profesor Zwyczajny 
w Katedrze Prawa Cywilnego 
na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
Elżbieta Traple:

Wiem, że istnieje art. 35, który dostosowuje to do kon-
kretnej sytuacji, niemniej jednak wprowadzamy tu pewną 
regułę, pewien zakres dozwolenia z góry, i przerzucamy 
ciężar dowiedzenia tego, czy to się mieści, czy nie, na drugą 
stronę tego postępowania. Moim zdaniem to jest nieprawi-
dłowe rozwiązanie.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Panie Dyrektorze, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
Najpierw odniosę się do tej równowagi, o której mówił 

pan minister. Gdy projektowaliśmy ten przepis, chodziło 
nam o to, żeby rozszerzyć go właśnie na takie wykorzysta-
nie jak e-learning. Jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę 
z tego, że ten użytek cyfrowy należy traktować bardziej 
ostrożnie – zresztą dyrektywa na to wskazuje – niż użytek 
analogowy. Łatwo jest skopiować utwór cyfrowy, łatwo 
jest go udostępnić w sieci. To jest prosta operacja, prawie 
każdy to potrafi. Konsekwencją takiego myślenia była chęć 
stworzenia precyzyjnego katalogu instytucji, które mogą 
z dozwolonego użytku edukacyjnego korzystać, zarówno 
tego analogowego, jak i rozszerzonego cyfrowego. Dlatego 
pojawiła się definicja instytucji oświatowej, dlatego od-
wołaliśmy się do jednostek naukowych czy uczelni, do 
definicji, które są zaczerpnięte z innych aktów: prawo 
o szkolnictwie wyższym, ustawa o zasadach finansowania 
nauki. To tyle à propos tej równowagi.

Jeśli chodzi o możliwości czerpania korzyści mająt-
kowych czy komercyjnego wykorzystania, to dyrektywa 
mówi wprost o tym, że użytek edukacyjny nie powinien 
być wykorzystywany w celach handlowych. Problem po-
lega na tym, jak to zapisać w polskim prawie, jakie będą 
tego konsekwencje w Polsce, dlatego, że są u nas zarówno 
szkoły prywatne – pani profesor mówiła o szkołach prywat-
nych – jak i szkoły publiczne, które za określone rodzaje 
działalności edukacyjnej pobierają dodatkowe opłaty, są 
przedszkola publiczne, które za dodatkowe rodzaje działal-
ności pobierają opłaty, są szkoły publiczne, które pobierają 
czesne za niektóre formy nauczania, na przykład studia 
zaoczne, studia podyplomowe czy studia doktoranckie. 
Gdybyśmy więc chcieli precyzyjnie rozróżnić, czy jest to 
działalność komercyjna… Jeżeli za działalność komercyjną 
uznajemy działalność w celu uzyskiwania zysku, to pewnie 
jest, pewnie część z tych środków jest przeznaczana na 
finansowanie bieżącej działalności, a wszystkie stanowią 
przychód tego typu jednostek. Pytanie brzmi: czy chcąc 

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Proszę do mikrofonu, Pani Profesor, ponieważ chcemy 

mieć to w stenogramie.

Profesor Zwyczajny 
w Katedrze Prawa Cywilnego 
na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
Elżbieta Traple:

Wyjaśnię, że chodzi mi wyłącznie o korzystanie o cha-
rakterze komercyjnym, dlatego że podmioty upoważnione 
do korzystania z tego dozwolonego użytku nie są zawężone 
do tych, które prowadzą działalność niekomercyjną. Szkoły 
prywatne czy innego typu instytucje, które będą traktowane 
jako instytucje oświatowe i uczelnie, w rozumieniu tego 
przepisu mogą prowadzić komercyjną, odpłatną działal-
ność i w ramach tego nauczania na odległość, które jest 
teraz bardzo rozpowszechnione, pobierać opłaty nawet za 
materiały udostępniane w dużych fragmentach, na przy-
kład z różnych podręczników, autor zaś nie dostaje z tego 
nic. Nie ma to żadnego uzasadnienia, jest tu według mnie 
zachwianie proporcjonalności.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Proszę bardzo.

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:

Podzielam pogląd pani profesor. Czy możemy to 
zmienić?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:

Poproszę pana dyrektora o ustosunkowanie się do tego. 
Trudno mi pouczać panią profesor, ale art. 35 jest bez-
względny…

(Profesor Zwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego 
na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie 
Jagiellońskim Elżbieta Traple: Ale art. 35…)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Proszę do mikrofonu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec: Trzeba czy-
tać całą ustawę…)
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Poza tym jest to jednak katalog podmiotów jasno spre-
cyzowany, określony w przepisach. To nie jest tak, że są to 
podmioty, które… Były wątpliwości dotyczące tego, co to 
jest instytucja edukacyjna. Czy szkoła językowa to insty-
tucja edukacyjna, czy nie? Zatem jest drugie ograniczenie 
tego przepisu. Trzecie ograniczenie przepisu polega na 
identyfikacji tych podmiotów przez podmioty wymienio-
ne w ust. 1, przez tych „uprawnionych korzystających”. 
W jaki sposób następuje taka identyfikacja? Jeżeli ktoś się 
zapisuje na studia, to wiadomo, kto to jest – dostaje konto, 
korzysta z loginu, podaje swoje dane, płaci za to, a nawet 
jeżeli nie płaci, to podaje swoje dane osobowe instytucji. 
To rozwiązanie, które jest w ust. 2, było wzorowane na 
rozwiązaniu niemieckim. Niemiecka ustawa odwołuje się 
do zidentyfikowania tych podmiotów przez podmioty wy-
mienione w ust. 1, przez szeroko rozumiane instytucje edu-
kacyjne. Zatem istnieją formy identyfikacji. Chodziło o to, 
żeby z tego przepisu wyłączyć tak zwane massive online 
courses, czyli kursy online kierowane do nieograniczonego 
i niezidentyfikowanego kręgu odbiorców internetu.

Wreszcie jest art. 35. Zdaję sobie sprawę z tych wąt-
pliwości, które państwo zgłaszacie. Szanuję je, ale jeżeli 
słyszę, że musimy się zastanowić, czy tak zwany wyjątek 
edukacyjny, który jest obecnie bezpłatny – co też nie jest 
europejską regułą, to trzeba wprost powiedzieć – miałby 
zacząć być płatny, to jest to bardzo zasadnicza zmiana tego, 
co zaproponował rząd. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Oddaję panu głos.

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia Kreatywna Polska 
Dominik Skoczek:
Szanowni Państwo! Wysoka Komisjo!
Każdy ma swoje racje. Pan dyrektor przedstawił opinię, 

że jak zawęzimy to do uczniów, studentów, pracowników 
naukowych i nauczycieli, to znajdzie się jakaś grupa, która 
się w tym nie zmieści. A może tak powinno być? To jest 
moja pierwsza konstatacja.

Druga konstatacja jest taka, że obecnie w przepisie tym 
mówimy o osobach, czyli osobach fizycznych, a dodatkowo 
osobach prawnych. Zatem uczelnia będzie mogła w ra-
mach kursów e-learningowych przesyłać utwory dosłownie 
każdemu. Nie wiem, czy o to nam chodzi. Wystarczy, że 
zostanie spełniony cel edukacyjny, który w ust. 1 został 
zidentyfikowany jako treści przekazywane w celach dy-
daktycznych, co też nie jest jasne. Wystarczy, że w ramach 
tych kursów będą przesyłane całe podręczniki akademickie 
bądź znacząca ich część do pewnego ograniczonego kręgu 
osób zidentyfikowanych. One muszą być zidentyfikowane, 
jeżeli ten cel zarobkowy… Zakładamy tu najgorszy scena-
riusz polegający na wypaczeniu tej idei. Te osoby zawsze 
będą zidentyfikowane przez korzystającego – wystarczy, że 
będzie to zamknięta grupa na Facebooku, złożona z sympa-
tyków danej uczelni i to już będzie ograniczony krąg osób 
zidentyfikowanych przez korzystającego. Zatem być może 

rozszerzyć dozwolony użytek edukacyjny na te formy 
nowoczesnego nauczania, które się pojawiają, naprawdę 
chcemy zmusić tego, kto pracuje w jednostce edukacyjnej, 
prywatnej czy publicznej, do zastanawiania się, kiedy się 
mieści w ramach dozwolonego użytku, bo jeszcze działa 
niekomercyjnie, a kiedy już wychodzi poza zakres tego 
dozwolonego użytku?

Mamy dwie alternatywy, które zaktualizowałyby się, 
gdybyśmy tego dozwolonego użytku w ramach e-learningu, 
niewątpliwie powszechnego, nowoczesnej formy nauczania 
wykorzystywanej coraz szerzej, nie uregulowali w żaden 
sposób. Albo jest bowiem tak, że e-learning – pod rządami 
obecnie obowiązującego prawa – jest nielegalny, albo takie 
podmioty muszą uzyskać licencję. Pytanie, czy podmio-
ty edukacyjne powinny takie licencje uzyskiwać, czy też 
nie. Jest też pytanie inne. Czy podmioty, które zajmują 
się licencjonowaniem – a są na tej sali – udzielają takich 
licencji, czy nie?

Zatem w praktyce chodziło tak naprawdę o uregulo-
wanie w ustawie pewnego stanu rzeczy, bo działalność 
e-learningowa jest w Polsce prowadzona zarówno przez 
szkoły prywatne, jak i publiczne. Ustawodawca nie może 
przymykać na to oka, udawać, że tego zjawiska nie ma, 
że jest jakaś szara strefa i do końca nie wiadomo, co się 
tam dzieje.

Odnosząc się zaś do propozycji, które wcześniej pa-
dały w kontekście art. 27, to nie ma problemu, by sło-
wo „korzystający” zmienić na przykład na „podmioty 
wymienione w ust. 1”, bo taka była intencja ustawy. To 
jest zmiana o charakterze redakcyjnym. Kiedy zaś mó-
wimy o zawężeniu tego kręgu poprzez sformułowanie 
„uczniowie, studenci, pracownicy naukowi” – jeszcze 
jakaś czwarta kategoria się pojawiła, przepraszam, ale nie 
zapamiętałem – to musimy zdawać sobie sprawę z tego, 
że te pojęcia mogą być interpretowane w dwojaki spo-
sób. Albo tak, jak rozumiemy słowo „uczeń” w języku 
powszechnym, albo tak, jak kategorie „uczeń, student, 
pracownik naukowy” rozumieją przepisy. Jeżeli wybie-
rzemy rozwiązanie niewymieniające wszystkich kategorii 
podmiotów potencjalnie korzystających z użytku edu-
kacyjnego, to de facto może to prowadzić do zawężenia 
tego przepisu. Poza bowiem tym, co obowiązuje dziś na 
gruncie przepisów, a co określa, kim jest uczeń, kim jest 
student, kim jest pracownik naukowy, są jeszcze słuchacze 
na przykład studiów podyplomowych, doktoranci stu-
diów doktoranckich, którzy w tych kategoriach języka 
prawnego się nie mieszczą. Są pracownicy dydaktyczni 
i naukowo-dydaktyczni. Są też szkoły podoficerskie, na 
co zwracało uwagą MON, są nawet żołnierze pełniących 
służbę kandydacką. Rozumiem intencję, jeśli chodzi o tę 
uwagę. Musimy jednak posługiwać się jakimś zamkniętym 
katalogiem podmiotów – osoby zidentyfikowane i korzy-
stające – albo musimy być bardzo ostrożni, bo formułując 
tego typu propozycję, wyrzucamy de facto poza nawias 
tego przepisu całą sferę edukacji.

Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że ust. 2 jest czę-
ścią ust. 1, więc muszą być najpierw spełnione przesłan-
ki z ust. 1, polegające na potrzebie zilustrowania czegoś 
w procesie edukacji, żebyśmy w ogóle zaczęli mówić o ko-
rzystaniu, o którym mowa w ust. 2.
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na którym część z państwa się dobrze zna, jest silna dzia-
łalność edukacyjna. Podam przykład Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego – ponieważ nie jest szkołą, nie mieści 
się w dozwolonym użytku edukacyjnym, a ma prowadzić 
bogatą działalność edukacyjną. Ostatnim przykładem jest 
szkolnictwo domowe, bardzo poważny kierunek, który też 
nie zasługuje na tego rodzaju osłonę.

Pojawiają się tu liczne wątpliwości. Jest mowa o tym, że 
może być naruszane normalne korzystanie, że słuszne inte-
resy twórców… Tylko to wszystko się dzieje w granicach 
wyznaczonych przez dyrektywę, która nie jest niezgodna 
z testem trójstopniowym, bo inaczej byłaby niezgodna 
z konwencją berneńską. Stoimy na stanowisku, że powinno 
być to użycie niekomercyjne i do celów edukacyjnych. Jeśli 
zachowamy te ramy, to nie ma powodów, by nie rozszerzyć 
katalogu podmiotowego, o co postulujemy. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Pani Profesor, proszę.

Profesor Zwyczajny 
w Katedrze Prawa Cywilnego 
na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
Elżbieta Traple:

Krótko. Mianowicie nie widzę podstaw do tego, żeby 
w sytuacji, kiedy dozwolony użytek polegający na kopio-
waniu dla celów prywatnych jest obciążony opłatami, nie 
obciążyć odpowiednimi opłatami wykorzystania komer-
cyjnego. Nie widzę tu żadnego uzasadnienia.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan prezes Podkański, bardzo proszę.

Prezes Zarządu Izby Wydawców Prasy 
Wiesław Podkański:

Chciałbym nawiązać do tego, co powiedział pan 
Tarkowski. To wszystko bardzo ładnie brzmi, ale chciał-
bym podać kilka liczb. Proszę państwa, w Polsce mamy 
osiemdziesiąt trzy i pół tysiąca organizacji pozarządowych. 
Same organizacje pozarządowe mają ponad dziesięć milio-
nów członków, a jeśli chodzi o zidentyfikowane osoby, to 
może być już kilkanaście milionów obywateli.

Mówiąc w skrócie, gdyby przyjąć te propozycje roz-
szerzenia wyjątku edukacyjnego, oznaczałoby to, że prawo 
autorskie mające za zadanie ochronę właśnie prawnoautor-
ską twórców można wyrzucić do kosza. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Ad vocem, tylko bardzo proszę krótko.

ograniczenie tego do uczniów, studentów, pracowników na-
ukowych i nauczycieli nie jest do końca satysfakcjonujące, 
ale wydaje mi się, że otwarcie nauczania na odległość na 
wszystkie osoby jest nie do przyjęcia. Można też zastanowić 
się nad wprowadzeniem odpłatności za takie korzystanie, 
co jest zjawiskiem powszechnym w innych krajach.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Pominąłem pana wcześniej, przepraszam. Teraz oddaję 

panu głos.
Potem poproszę o głos ministerstwa i przepraszam, ale 

będziemy musieli kończyć, bo mamy olbrzymią nawałnicę 
legislacyjną, nie ma sal na posiedzenia komisji, a nasi sena-
torowie pracują w innych komisjach. To sądne dni.

Proszę.

Dyrektor 
Centrum Cyfrowego Projekt: Polska 
Alek Tarkowski:

Pokrótce odniosę się do art. 27, bo przedstawiliśmy 
nasze uwagi na piśmie. Zgadzam się z panem mecenasem, 
że każdy ma swoje racje. Mam wrażenie, że w tej dyskusji 
pomijamy rację systemu edukacji, misji publicznej z tym 
związanej. Dyskusja sejmowa także dotyczyła głównie 
tego, co pan mecenas też robi, i słusznie, czyli wyszukiwa-
nia czarnych scenariuszy. A nie rozmawiamy o scenariu-
szu białym, czyli o systemie prawa, który wspiera system 
edukacji. Tak się składa, że ten system edukacji w Polsce 
nie obejmuje tylko szkół. Zakłada edukację przez całe ży-
cie, umownie od żłobka do uniwersytetu trzeciego wieku, 
a nawet śmierci. Jeśli więc ma pan w rodzinie przedszko-
laka, osobę w wieku produkcyjnym lub nawet seniora, to 
najprawdopodobniej uczestniczą oni w jakimś procesie 
edukacyjnym. Nie rozumiem, dlaczego uczeń może się 
uczyć na odległość z wykorzystaniem nowoczesnej edu-
kacji, a przedszkolak lub moja teściowa, która właśnie 
korzysta z zajęć uniwersytetu trzeciego wieku, nie.

Chciałbym też wskazać kwestię, na którą zwracaliśmy 
uwagę. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań wynikających 
z określania równowagi dotyczącej dozwolonego użytku. 
Ale jeśli uznamy te zapisy mówiące o szerokim systemie 
oświaty, wskazujące na przykład, że organizacje pozarządo-
we są partnerem, który współpracuje ze szkołami – zapisy 
ministerstwa kultury, które stwierdzają, że jest to kluczowy 
partner realizujący zadania publiczne w konkursach doty-
czących edukacji kulturowej – to naszym zdaniem… I mam 
tu na myśli nie tylko nasze centrum, lecz także Koalicję 
Otwartej Edukacji, którą reprezentuję, zrzeszającą trzydzie-
ści instytucji i organizacji realizujących cele edukacyjne 
– złożyliśmy na ręce Sejmu i Senatu petycję podpisaną 
przez sto pięćdziesiąt organizacji, w tym szkoły i biblio-
teki. Uważam, że nie można faworyzować jednego dosyć 
wąskiego typu organizacji lub instytucji prowadzących 
działalność edukacyjną względem drugich. Zabiegamy 
o rozszerzenie tego wyjątku na biblioteki, muzea i orga-
nizacje pozarządowe. Biblioteki prowadzą dziś bardzo 
dużo działań edukacyjnych. Trendem w muzealnictwie, 
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Chciałbym też odnieść się do tego, o czym mówił pan 
doktor Tarkowski, i od razu połączyć to z prezentacją pe-
tycji. Otóż państwo w tej petycji nie piszecie o innych 
możliwościach wykorzystania utworów do celów edu-
kacyjnych, na przykład o szerokim kształcie prawa cy-
tatu. Nie piszecie też państwo o możliwości korzystania 
z dozwolonego użytku w edukacji tak zwanej domowej, 
rzekomo bardzo szeroko i prężnie rozwijającego się kie-
runku. Piszecie państwo w tej petycji wprost, że działania 
edukacyjne będą mogły prowadzić jedynie szkoły. A in-
stytucje oświatowe to są wszystkie instytucje systemu 
oświaty, które są – zgodnie z tą definicją – wymienione 
w art. 2, czyli przedszkola, ośrodki wychowawcze, ogniska 
plastyczne; to jest naprawdę długa lista. Wiem, że pan prze-
wodniczący jest pod presją czasu, więc nie będę wyliczał 
tych wszystkich podmiotów, ale to naprawdę nie są tylko 
szkoły, to są też uczelnie wyższe i jednostki naukowe. Nie 
twórzmy więc wizji tego, że zgodnie z tymi przepisami 
z dozwolonego użytku będą mogły korzystać tylko szkoły, 
bo jest to po prostu wizja nieprawdziwa. Poza tym nie ma 
nigdzie w ustawie przepisu, który rozróżniałby zajęcia 
organizowane w ramach programu nauczania i zajęcia 
pozaszkolne. Chodzi tu o wszystkie formy edukacji – na 
przykład katechezy – organizowane przez szkoły czy in-
stytucje edukacyjne, oświatowe zdefiniowane w ustawie, 
bez względu na to, w którym miejscu się to odbywa.

Petycja, którą państwo złożyliście, jak każda petycja 
jest bardzo cenna, bo to wyraz aktywności obywatelskiej. 
Ale jednocześnie nie powinna ona operować sformuło-
waniami, które zmierzają do tego, żeby pokazać, że ten 
zakres wyjątku edukacyjnego jest zawężany, bo jest to 
nieprawda. Nie powinno też być w niej sformułowań, że 
oto ministerstwo odeszło od jakichś pierwotnych propo-
zycji, a obecnie próbuje przedstawić inne, ponieważ od 
początku pomysł był taki, jak przedstawiłem wcześniej 
– trzeba precyzyjnie określić zakres uprawnionych insty-
tucji i rozszerzyć to na e-learning. I to się w ministerstwie 
nie zmieniło.

Bardzo dobrze, że pojawiają się petycje, bardzo dobrze, 
że niektóre podmioty i organizacje są tym zainteresowane. 
Ale rozszerzając wyjątek edukacyjny na biblioteki i orga-
nizacje pozarządowe, tak naprawdę tworzymy nieogra-
niczony krąg podmiotów, które mogą z tego korzystać. 
Dlaczego nieograniczony? Żeby być organizacją pozarzą-
dową w Polsce, można być stowarzyszeniem zwykłym, tak 
wynika z tego, co piszą przedstawiciele doktryny o ustawie 
o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Żeby 
założyć stowarzyszenie zwykłe w Polsce, potrzebne są trzy 
osoby. Stowarzyszenie to nie podlega żadnej rejestracji, 
nie podlega żadnej kontroli. Bibliotekę, zgodnie z art. 8 
i art. 2 ustawy o bibliotekach, może stworzyć każda osoba 
fizyczna – tu nawet nie trzeba zebrać trzech osób – o ile 
ma zbiory, które chce udostępniać. A to jest rozwiązanie, 
które naszym zdaniem zmierza do tego, żeby ten system 
prawa autorskiego po prostu… To nie jest szczelina – jak 
oceniamy tego typu pomysły – tylko szeroko otwarte drzwi 
prowadzące do tego, żeby ten system przestał istnieć. To 
są szeroko otwarte drzwi, których nie otwarto nigdzie 
w Europie. Nigdzie. Jedynym państwem w Europie, które 
rozszerzyło dozwolony użytek edukacyjny dla każdego, 

Dyrektor 
Centrum Cyfrowego Projekt: Polska 
Alek Tarkowski:
Jest sześć milionów uczniów i jakoś radzimy sobie z tą 

skalą. Jest sześćset tysięcy nauczycieli, a w tych osiem-
dziesięciu tysiącach organizacji wiele nie prowadzi dzia-
łalności edukacyjnej, więc te liczby są znacząco zawyżone. 
Powtarzam – cel edukacyjny i działalność niekomercyjna. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie!
Ta dyskusja to jest dopiero początek tego, co się może 

zdarzyć. Gdyby trwało to dłużej… Już raz to przeżyliśmy 
i od dwóch i pół roku przeżywamy, bo próbujemy znaleźć 
jakieś wyjście pośrednie i środek w tych rozchwianych 
emocjach. Ta dyskusja utwierdza mnie w przekonaniu, 
że moglibyśmy za chwilę wyjść stąd, my ustawodawcy, 
a strony zainteresowane kształtem tej ustawy mogłyby dys-
kutować bardzo długo… Z każdą minutą przekonuję się, 
że zaproponowane rozwiązania są idealne. 

Bardzo proszę pana dyrektora o odniesienie się do pety-
cji, o której pan doktor Tarkowski mówił, bo to jest bardzo 
istotne w tej sprawie.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Dyrektorze, proszę.

Dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Karol Kościński:
Odniosę się do petycji i tego, o czym mówił pan doktor 

Tarkowski, oraz do propozycji dotyczącej art. 27, którą 
zgłasza Stowarzyszenie Kreatywna Polska. 

Proszę zwrócić uwagę na to, że zgodnie z prawem mię-
dzynarodowym dozwolony użytek edukacyjny powinien 
obejmować działania edukacyjne podejmowane wyłącznie 
przez instytucje typowo edukacyjne, a nie przez wszystkie 
instytucje, które nawet w wąskim zakresie kierują się ideą 
edukacji. Jasno to wynika zarówno z książek pisanych 
przez przedstawicieli doktryny, że wspomnę najsłynniej-
szą chyba znawczynię prawa europejskiego panią Silke 
von Lewinski z instytutu Maxa Plancka, i jasno wynika 
z raportu Xalabarder, który został zlecony przez Światową 
Organizację Własności Intelektualnej, na którą Centrum 
Cyfrowe się powołuje.
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Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Szanowni Państwo, tak naprawdę podręczniki, zwłasz-

cza akademickie, umierają, giną. To się dzieje od kilku 
lat. Kilka lat temu mieliśmy do czynienia z dozwolonym 
kserowaniem na własne potrzeby jednego egzemplarza, co 
powodowało, że jeżeli podręcznik akademicki był droż-
szy od jego wersji skserowanej, to nie był kupowany lub 
był kupowany w śladowych ilościach, ale wtedy jeszcze 
autorzy pisali te podręczniki dlatego, że liczyły się do ich 
dorobku naukowego, za to mieli punkty. Dawały nie tylko 
prestiż, lecz również punkty na ich drodze naukowej. Kiedy 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło system, oka-
zało się, że osoby, które idą ścieżką naukową, za napisanie 
podręczników nie dostają żadnych punktów, straciły one 
ten ostatni argument, aby pisać za darmo. Teraz ani nie ma 
z tego pieniędzy, ani nie liczy się to do dorobku, a studenci 
coraz większej liczby kierunków uczą się z coraz bardziej 
starych podręczników, z notatek z wykładów. Na naszych 
oczach giną podręczniki akademickie.

Rozwiązania w tej ustawie budzą moją wątpliwość, 
ponieważ jeszcze bardziej poszerzają ten katalog. Mówię 
to na podstawie swojego dwudziestokilkuletniego do-
świadczenia – uczyłem studentów i wydawałem książki 
dla studentów. Teraz już nie wydaję i nie pytajcie, dlaczego. 
Ale to jest sytuacja patologiczna i my brniemy w to coraz 
bardziej. Musimy stworzyć jakiś model i zastanowić się nad 
tym, aby ten proces zatrzymać. Nie wiem, jak to zrobić. 
Dyskutowaliśmy tutaj nad kilkoma wariantami. Nie chcę 
teraz rozpoczynać dyskusji o podręcznikach, bo to jest 
jedynie fragmentem tej ustawy, ale ustawa w tym kształcie 
budzi moje bardzo duże obawy. Dbając bowiem o swobodę 
dostępu, błędnie rozumianą jako wolność obywatelską, 
zabijamy tworzenie źródła. Za chwilę będziemy mówili 
o wolnym dostępie, tylko nie będzie z czego korzystać. 
Zresztą to już się dzieje. Jestem po studiach medycznych. 
Z takich książek jak atlas anatomii człowieka to studenci 
jeszcze przez kilkadziesiąt lat będą się mogli uczyć, ale 
w tej chwili nie ma kto pisać podręczników do immunolo-
gii, genetyki, bo tego typu podręczniki po roku już są stare. 
Dbając o prawa, ewidentnie obniżamy poziom edukacji. 
Podręczniki akademickie były pisane przez najlepszych 
i uczyli się z nich często na wszystkich uczelniach. Teraz 
coraz częściej są to notatki poszczególnych asystentów, 
doktorów, profesorów, a to jest zupełnie inny poziom niż 
podręcznik napisany przez kilku najbardziej wybitnych pro-
fesorów, specjalistów z danej dziedziny. To są dwa zupełnie 
różne poziomy. Chyba że przejdziemy na model nauczenia 
naszych polskich studentów z podręczników anglojęzycz-
nych, choć też wrócimy do problemu ich kopiowania; ale 
taki stan rzeczy już jest.

Rozszerzenie swobody korzystania z cytatów jest rów-
nież niebezpieczne z punktu widzenia wartości naukowej 
prac. Chciałbym zwrócić na to uwagę, ale też tak uśmie-
cham się do pani profesor – nie będę teraz rozszerzał 
tego tematu – bo czujemy, o co chodzi. Otóż możemy 
mieć od czynienia z twórczością pseudonaukową i takim 
miękkim wykorzystywaniem plagiatu. To jest bardzo nie-
bezpieczne dla naszych młodych naukowców. I wobec 

była Bułgaria, ale dotyczy to wyłącznie zwielokrotniania 
utworów, czyli robienia ich kopii, a nie udostępniania ich 
w sieci. A to jest zupełnie co innego.

Odniosę się też do tego, co mówili pan mecenas Skoczek 
i pani profesor.

Po pierwsze, nie mogę sobie wyobrazić procesu na-
uczania skierowanego do osoby prawnej. Ale jeżeli jest 
potrzeba przesądzenia, że są to osoby fizyczne, to można 
to doprecyzować przepis.

Po drugie, nieprawdą jest, że można przesyłać całe 
podręczniki, dlatego że mogą to być wyłącznie fragmenty 
większych utworów. Okej, może fragment jest pojęciem 
niedookreślonym – dookreślanym przez orzecznictwo 
sądowe – ale na pewno nie są to całe podręczniki. A pan 
mecenas był łaskaw zauważyć, że niektóre podmioty zo-
stały ujęte w ramach wyjątku, inne nie. Może tak powinno 
być, ale jakie jest aksjologiczne uzasadnienie dla tego, by 
studenta traktować inaczej niż słuchacza studiów dokto-
ranckich albo inaczej niż słuchacza studiów podyplomo-
wych? Nie wiem.

Pani profesor mówi o odpłatności. To prawda, w wie-
lu państwach w Europie Zachodniej wyjątek edukacyjny 
wiąże się z odpłatnością, wyjątek edukacyjny cyfrowy, 
tak go nazwijmy, też wiąże się z odpłatnością. Tylko co 
w praktyce oznacza wprowadzenie tego ograniczenia? 
Oznacza to, że szkoły – czy publiczne, czy prywatne – będą 
musiały za to płacić. Biorąc pod uwagę system finanso-
wania szkół i uczelni w Polsce, będzie za to płacił polski 
podatnik. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o krótką wypowiedź.

Przedstawiciel 
Stowarzyszeniu Kreatywna Polska 
Dominik Skoczek:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pana ministra 
i szukając jakiegoś rozwiązania pośredniego… Zauważcie 
państwo, że my ten użytek edukacyjny rozszerzamy już 
w tej propozycji ministerialnej, bo on obejmuje cyfrową 
możliwość korzystania z utworów. Dzisiaj można korzy-
stać tylko z egzemplarzy, można zwielokrotniać tylko 
egzemplarze utworów, czyli można robić tylko analogo-
we kopie – skserować sobie na kserokopiarce itp. Jeżeli 
wprowadzamy możliwość zwielokrotnienia cyfrowego, 
a dodatkowo wprowadzamy możliwość cyfrowego wy-
korzystania tego w e-learningu, to dajemy bardzo szeroką 
możliwość dostępu. I być może takim rozwiązaniem, które 
rzeczywiście byłoby kompromisowe, byłoby wprowadze-
nie odpłatności tylko za tę sferę e-learningową. Zadaję 
otwarte pytanie: a dlaczego e-learning ma być bezpłat-
ny? Myślę, że Wysoka Komisja musi stanąć przed tym 
problemem, czy autorzy podręczników, filmów, muzyki 
powinni otrzymywać za tę formę edukacji na odległość 
wynagrodzenie, czy też nie. Dziękuję.
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Na koniec poddaję pod głosowanie ustawę wraz z po-
prawkami, tak?

(Głos z sali: Tak.)
Kto jest za? (1)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (4)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Słucham?
(Głos z sali: Sprawozdawca…)
Ustawa została przyjęta bez poprawek…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo przepraszam. Ustawa została przyjęta wraz 

z poprawkami.
Na sprawozdawcę chciałbym wyznaczyć panią senator 

Borys-Damięcką. Jest zgoda? Jest.
Szanowni Państwo, Panie Ministrze, bardzo dziękuję 

za przybycie.
Zamykam posiedzenie.

wielu zalet tej ustawy, to są obszary, Panie Ministrze, co 
do których ja, jako doktor Grzegorz Czelej, mam wąt-
pliwości. I tak będę to przedstawiał u siebie w klubie. 
Nie chciałem jednak, z kilku względów, przedstawiać 
dzisiaj tych poprawek, które uwzględniałyby moje obawy. 
Jednym z tych względów jest to, że jako klub senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości mamy w tej chwili większość 
i nie chcę tego wykorzystywać. Nie w takim duchu, Panie 
Ministrze, dzisiaj pracujemy. Chciałbym do pewnych roz-
wiązań pana ministra przekonać, dbając o długofalowy 
interes tych, którzy korzystają z tych dzieł, bo za chwilę 
nie będą mieli z czego korzystać. I nie chodzi tylko o pie-
niądze dla autorów. Chodzi o to, że jeżeli nie stworzymy 
mechanizmu, w którym autorzy budują, tworzą kontent 
i coś z tego mają, to po prostu przestaną to robić. Jak 
głosił bardzo dawno temu Mikołaj Kopernik, zły pieniądz 
będzie wypierał dobry pieniądz. W sferze podręczników 
akademickich to już się dzieje.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 27)



Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii


