
Druk nr 2491-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII kadencja 

DODATKOWE SPRA WOZDANIE 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 

o rządowym projekcie ustawy o 
zarządzaniu prawami autorskimi 
pokrewnymi (druk nr 2232). 

zbiorowym 
• • 
1 prawami 

Sejm na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r. - na podstawie art. 47 ust. l 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku 2491 do Komisji 

Kultury i Środków Przekazu w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Kultury i Środków Przekazu po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

lO maja 2018 r. 

wnos1: 

Wysoki Sejm raczy poprawki: 

l) w art. 21 skreślić ust. 5; 

- KP Kukiz'lS 

2) w art. 23 ust. 2 nadać brzmienie: 

-odrzucić 

"2. Kandydat na osobę kierującą jednostką organizacyjną odpowiedzialną w organizacji 
zbiorowego zarządzania za wykonywanie czynności z zakresu zbiorowego 



zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, przed dniem objęcia 
funkcji, składa zarządowi oświadczenie, o którym mowa w ust. 1."; 

-KP PiS 
-przyjąć 

3) art. 49 nadać brzmienie: 

"Art. 49. l. Urnowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub 
pobór wynagrodzenia za takie korzystanie określa zasady udostępniania 
przez użytkownika, w określonym czasie i formacie, informacji i 
dokumentów niezbędnych do pobrania przychodów z praw oraz podziału i 
wypłaty uprawnionym należnych im przychodów, w tym informacji 
dotyczących wykorzystania praw. 

-KP PiS 

2. W przypadku gdy użytkownik istotnie narusza obowiązek udostępniania 
informacji i dokumentów, o których mowa w ust. l, organizacja 
zbiorowego zarządzania może, po uprzednim wezwaniu go do wykonania 
obowiązku w wyznaczonym mu w tym celu stosownym terminie, 
wypowiedzieć urnowę o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw 
pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie ze skutkiem 
natychmiastowym."; 

-przyjąć 

4) wart. 65 ust. l nadać brzmienie: 

"1. Komisja składa się z trzydziestu arbitrów powoływanych spośród kandydatów, o 
których mowa wart. 66 ust. 2, w tym z przewodniczącego Komisji."; 

-KPPO 

-odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 4, 6-8, l O i 13 należy głosować łącznie. 
Uwaga: przyjęcie poprawek nr 4, 6-8, 10 i 13 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 5. 

5) w art. 65 ust. l nadać brzmienie: 

"l. Komisja składa się z dwudziestu arbitrów powoływanych spośród kandydatów, o 
których mowa wart. 66 ust. 2."; 

-KP PiS 

6) w art. 66 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 5 w brzmieniu: 

"5) rady wydziałów prawa uczelni akademickich."; 

-KPPO 

7) w art. 66 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 3 w brzmieniu: 

-przyjąć 

-odrzucić 

"3) lO-letnie doświadczenie dydaktyczne - w odniesieniu do kandydatów 
wskazywanych przez rady wydziałów prawa uczelni akademickich."; 

-KPPO 

-odrzucić 



8) wart. 67 ust. l nadać brzmienie: 

"1. Minister powołuje do Komisji dziesięciu arbitrów spośród kandydatów 
przedstawionych przez podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt l i 2, oraz 
dziesięciu arbitrów spośród kandydatów przedstawionych przez podmioty, o których 
mowa w art. 66 ust. 2 pkt 3 i 4, a także dziesięciu arbitrów przedstawionych przez 
podmioty, o których mowa wart. 66 ust. 2 pkt 5."; 

-KPPO 
-odrzucić 

9) w art. 69 ust. 3 nadać brzmienie: 

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. l, minister powołuje nowego arbitra, na 
zasadach określonych wart. 66 i art. 67, na okres do końca kadencji Komisji."; 

-KP PiS 
-przyjąć 

l O) w art. 71 ust. 3 nadać brzmienie: 

"3. Wybór przewodniczącego Komisji jest dokonywany większością 3/4 głosów w 
obecności co najmniej 24 arbitrów."; 

-KPPO 
-odrzucić 

11) wart. 71 w ust. 8 pkt 2 nadać brzmienie: 

"2) wyznaczanie lub odwoływanie członków zespołów orzekających na zasadach 
określonych wart. 75 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 79;"; 

-KP PiS 
-przyjąć 

12) wart. 75 ust. l nadać brzmienie: 

"l. Sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub 
przedmiotów praw pokrewnych rozpatruje zespół orzekający Komisji w składzie 
pięciaoso bowym. "; 

-KPPO 
-odrzucić 

13) wart. 75 ust. 4 nadać brzmienie: 

"4. Jeżeli arbitrzy nie dokonają wyboru przewodniczącego zespołu orzekającego, w 
terminie 14 dni od dnia ich wyznaczenia do zespołu orzekającego, zostanie on 
wyznaczony przez przewodniczącego Komisji spośród arbitrów wybranych z 
kandydatów wskazanych przez rady wydziałów prawa uczelni akademickich."; 

-KPPO 
-odrzucić 

14) wart. 80 ust. 4 nadać brzmienie: 

"4. Przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi orzeczenie kończące postępowanie 
w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub 



przedmiotów praw pokrewnych, a minister ogłasza je w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego."; 

-KP PiS 
-przyjąć 

15) w art. 91 ust. 5 nadać brzmienie: 

"5. W wyniku przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 4, biegły rewident 
sporządza na piśmie sprawozdanie z badania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Dz. U. poz. l 089), w którym dodatkowo zawiera informację, czy dane 
finansowe zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt l i 3, zostały 
przedstawione zgodnie z wymogiem określonym w ust. 3 oraz przepisami 
wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 92.". 

-KP PiS 

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. 

Przewodnicząca Komisji 

Sprawozdawca 

l -l Elżbieta Kruk 

-przyjąć 


