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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Państwa Senatorów Jerzego Wcisłę 

i Barbarę Zdrojewską podczas 17. posiedzenia Senatu RP 28 października w sprawie 

rozwiązań mających na celu zatrzymanie kryzysu kultury polskiej, uprzejmie proszę 

o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego został 16 kwietnia 2021 r. 

wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Konsultacje międzyresortowe i publiczne 

rozpoczęły się 5 maja 2021 r. Termin zakończenia pierwszych upłynął 26 maja 2021 r., 

a termin zakończenie drugich upływa 2 czerwca 2021 r. W czerwcu i lipcu 2021 r. rządowy 

proces legislacyjny będzie kontynuowany.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaproponowało stosowną 

zmianę art. 15l ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, która została przekazana Ministrowi Rozwoju, Pracy 

i Technologii. Popieramy postulat wznowienia poboru tantiem przez organizacje zbiorowego 

zarządzania tam, gdzie przedsiębiorcy wznowili działalność i dokonują eksploatacji praw 

autorskich i praw pokrewnych.

Unijna dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym zostanie 

wdrożona, gdyż taki jest obowiązek Polski wynikający z członkostwa w Unii Europejskiej. 

Termin implementacji upływa 7 czerwca 2021 roku. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
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prof. dr hab. Piotr Gliński
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Narodowego i Sportu aktualnie przygotowuje wniosek o wpis projektu ustawy 

implementującej do rządowego wykazu prac legislacyjnych.

Z poważaniem

z up. MINISTRA KULTURY, 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

I SPORTU
SEKRETARZ STANU

Jarosław Sellin
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