
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 70. posiedzeniu Senatu 
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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W myśl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedno-

lity: DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, twórcy przysługuje wyłączne prawo 

do korzystania i rozporządzania utworem na wszelkich polach eksploatacji oraz otrzymywania wynagrodze-

nia za korzystanie z utworu. W związku z powyższym możliwość legalnego korzystania z przedmiotów praw 

autorskich oraz praw pokrewnych jest determinowana uzyskaniem zgody wszystkich uprawnionych podmio-

tów i uiszczeniem im wynagrodzenia. Wykonywaniem uprawnień wynikających z ustawy zajmują się orga-

nizacje zbiorowego zarządzania prawami, m.in. stowarzyszenia autorów, artystów wykonawców czy też pro-

ducentów audio-wideo. Podkreśla się, iż korzystanie z odbiornika radiowego czy telewizyjnego wymaga 

opłacania abonamentu RTV, który nie jest opłatą na rzecz właścicieli praw muzycznych i nie zwalnia z obo-

wiązku uiszczania należnych opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania. 

W związku z powyższym kierowane są do mnie zapytania wynikające z problemów interpretacyjnych po-

szczególnych regulacji. Jedna z takich sytuacji dotyczy właściciela ośrodka agroturystycznego, który w każ-

dym z pokoi posiada odbiornik telewizyjny. W świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z 1994 r. jest on zobowiązany do uiszczenia określonych kwot dla organizacji zbiorowego zarządzania w celu 

rozliczenia licencji do praw autorskich. Dla zobrazowania przedstawiam przykładową kalkulację kosztów, 

jakie przedsiębiorca musi ponieść miesięcznie za jeden pokój z odbiornikiem telewizyjnym. Są to: 

– abonament RTV wynoszący ok. 22,70 zł/miesiąc (pakiet roczny to 245,15 zł); 

– abonament w platformie cyfrowej wynoszący ok. 50 zł/miesiąc; 

– opłata dla ZAIKS wynosząca średnio ok. 45 zł/miesiąc; 

– opłata dla ZPAV (Związku Producentów Audio-Video), która np. w obiekcie do 20 pokoi miesięcznie 

wynosi 44,78 zł; 

– opłata dla Związku Artystów Wykonawców STOART, opłata ryczałtowa za odtworzenie utworu w po-

kojach wynosząca 20,33 zł/miesiąc; 

– opłata dla SAWP, Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-

Muzycznych, stawka ryczałtowa wynosząca 5,74 zł za pokój/miesiąc. 

Ze względu na wszystkie powyższe aspekty okazuje się, że właściciel jednego pokoju agroturystycznego 

za jeden odbiornik telewizyjny jest zobowiązany uiścić ok. 2 tysiące 200 zł w skali roku. Powyższe opłaty 

niejednokrotnie przekraczają możliwości finansowe właścicieli ośrodków agroturystycznych, przez co obiek-

ty te nie przynoszą zysku i jedynie powodują straty. 

Nie ulega wątpliwości, że możliwość legalnego korzystania z przedmiotów praw autorskich oraz praw po-

krewnych wymaga ponoszenia określonych kosztów. Jednakże zważając na powyższe, zwracam się do Pana 

Ministra z następującymi zapytaniami. 

1. Czy w opinii Pana Ministra koszty wynikające z rozliczenia licencji do praw autorskich (tak jak wyżej: 

za korzystanie z odbiorników telewizyjnych) nie są odrealnione w odniesieniu do i tak już wysokich kosztów 

utrzymania ośrodków agroturystycznych? 

2. Czy właściciel powinien wnosić opłatę za miesiąc, w którym nie przebywał w ośrodku żaden turysta? 

3. Czy należy wnosić tak wysoką opłatę, jeśli z telewizora korzysta się przez ok. 1 godzinę dziennie? 

4. Czy umieszczenie w pokoju wezwania do nieoglądania utworów znajdujących się w katalogu ZAIKS 

oraz wyżej wymienionych stowarzyszeń i związków zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 

 
 


