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Szanowny Panie Ministrze! 

W odpowiedzi na pIsmo (DWIM-W A.0220.1.2017.DU), kt6re otrzymalismy 

18 kwietnia b.r., przesylamy w zal~czeniu nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy 0 zbiorowym 

zar~dzaniu prawami autorskimi i prawarni pokrewnymi. 
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Stanowisko Izby Wydawc6w Prasy 

w sprawie projektu ustawy 0 zbiorowym zarzljdzaniu prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi 

I. UWAGI OGOLNE 

Na wstt;pie pragnierny zauwaz.yc, i1: w zwi'!Zku z koniecznoscill implementacji do 

polskiego pOrz/!dku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26lUE z dnia 

26 lutego 2014 roku w sprawie zbiorowego zarz'lcdzauia prawarni autorskirni i prawarni 

pokrewnyrni oraz udzielania Iicencji wieloterytorialnych dotycZlJecych praw do utworow 

muzycznych do korzystania online na rynku wcwn9trznym (dalcj jako: dyrektywa OZZ) omz 

obszemym zakresem proponowanych zmian, pomysl wyodrybnienia wla.sciwych przepisow 

z usta'>''Y 0 prawie autorskirn i umieszezenie ieh obok nowych regulacji w oddziclnej ustawie 

zasluguje na popareie. Tego typu ustawy poswiycone zbiorowemu zarZlJedzauiu funkejonuj'l 

zrcsztf! w r6mych krajach UK Pewne zastrzezeniajednak moze budzi6 zakres proponowanyeh 

w projekcie ustawy 0 zbiorO\vym zarz<j.dzaniu prawarni autorskimi i prawarni pokrewnymi 

(dalej jako: Projekt) rozwi'!ZaU, ktare w pewnyeh sferach znaczf!eo wykraczajlf poza regulaeje 

przewidziane w dyrektywie OZZ. W tym miejseu wypada jcdnakowot zauwaZYc, It 

orgauizaeja zbiorowego zarzlfdzania wydawc6w prasy, jak i dziennikarzy - Z racji na charakter 

powierzonyehjej pmw - tylko w pewnej objyta zostauie projektowanlf ustawf!. 

Poniiej przedstawiamy szezeg610we uwagi w porz,!dku, jaki przewidziany jest 

w Projekeie. 

II. UWAGI SZCZEGOLOWE 

1. kLwolenia na zbiorowe zarzl!dzanie 

Obecnie na polskim rynku istnieje kilkanascie organizaeji zbiorowego zarz"dzauia 

prawami autorskimi i prawarni pokrewnymi (dalej jako OZZ), ktore powstawaty w romym 

ezasie. Najprawdopodobniej z tego powodu, doszto do tego, iz w udzielonych danym OZZ 

stosownyeh zczwolen, doehodzi czasami do ,,icrzyZowauia" ezy tet " nakladauia" siy zakresu 

zczwolcnia, co prowadzi do niepe\'Il1osci prawnej, bowiem uprawuienie jednej OZZ me 

oznacza jednoznacznie brak uprawniema innej OZZ co do tyeh samych d6bT i praw oraz tyeh 

samych pol eksploatacji. W tym swietIe, przedstawione w art. 10 Projektu rozwi'lZanie, maj<j.ee 

na celt! jednoznaezne okreslenie "reprezentatywnej organizacji" zasluguje na popareie. 

http:maj<j.ee
http:zauwaz.yc


Pozytywnie oecnie nalezy taHa wzmocrnerne kornpetencji procesowych OZZ poprzez 

wprowadzenie domniemania, iz OZZ ,jest uprawniona do zbiorowego zarzqdzania w zakresie 

udzielonego jej zezwolenia oral 7"'" rna legitymacj<y proeesow'l w tyro zakresie" (art. 5 ust. 1 

Projekrn). 

Istolnym Towniez jest fald:, iz Pr()jekt prl,owiduje takte dokonanie swoistej 

"weryfikaeji" obowi'lzujqcych obecnie zezwole~ co takte zastuguje na poparcie. Przewidziany 

w tym zakresie tennin 6 miesiycy wydaje sit( bye odpowiedni (alt. 112-114), chociilZ w 

kontekscie koniecznosci zlozenia Howego wnioskn 0 zmiany dotychczas udzieloncgo 

zezwoienia, ktory zawierac musi .- zgodnie z art. 6 ust 3 Projektu -- m-in. projekt strategii 

zarzqdzania ryzykiem ezy tez "uaktualnione" projekty regulaminow zatwierdzone przez walne 

zgromadzenie, moze okazac siy, iz okres ten bydzie ruewystarezajqcy. Dodatkowo - zgodnie z 

art 7 pkt 1 stowarzyszenie musi wykazae potrzeby prowadzenia zbiorowego zarZildzania 

"odrybnie dla kilZdego pol a eksploatacji". W tym zakresie nalezafoby rozwilZyc warunkowe 

wydluZenie tego terminu na uzasadniony wniosek obecnie funkcjonuj'lcej OZZ. Niew'ltpliwie 

bowiem w ci'lgu klikn miesiycy po wejsciu w zycie przedmiotowej ustawy znaezqco wzrosnq 

dzialania organizacyjne OZZ, ktore zwi'llane b<:,d'l z poniesieniem zuaezfJ;cych kosztow. 

Zwroci6 true nalezy uwagy, iz niezlozenie wniosku w tenuinie skntkuje wygasniyciem 

zezwolenia z moey prawa (art. 112 ust. 1 Projektu), ale przepisy przejSciowe nie reguiuj'l:, co 

powinno stac siy ze srodkami zebranymi na koncie OZZ, a niewyplaconymi do danej chwili. 

Wydaje siy, it braknje odeslania do stosownych przepisow rozdzialu 11. Projcktu. 

Ponadto, w naszej ocerue, "rueznaezna liczha umow zawartych z uzytkownikami" rue 

powinna stanowi6 sarna w sobie podstawy do zmiany zezwolenia. W praktyce bowiem OZZ 

prowadZil spary z uzytkownikami odnosnie obowil¢cu zawareia umowy i brak umow w takiej 

sytuacji a niezym nie swiadezy. 

Dodatkowo, nalezy odpowiedziee na pytanie, jak szczeg61owo powinny bye akreslone 

w zezwoleniu poJa eksploataeji? Przykladowo "nadawanie" obejmuje kilka postaci, ezy 

obejmuje t,,1: "nadawanie w interuecie"? Pytanie zatem, ezy zezwolanie powinno wymieniac 

poszczegolne (odrybne) pola ezy tez traktowa6 ty sprawl' ogolnie. Naszym zdaniem, nowa 

ustawa powinua w tym zakresie zawierac jakies wskazowki. OkoJicznosc ta bydzie miala 

rowniez znaczenie w odniesieniu do pozostalyeh przepisow, ktore posluguj'l: si« pojyciem "pola 

eksp!oatacji". 
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2. Umowa 0 zbiorowe zarzlldzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 

Podstawowq. zasad'l w przypadku dziatalnosci OZZ jest aktualnosc informacji 

dotycZl\ca tzw. katalogu utworow. co do kt6rych dana OZZ dokonuje zbiorowego zarz"dzania 

prawami. W przypadku OZZ reprezentuj'lCej interesy dziennikarzy omz wydawc6w prasy, 

wydaje si\" Ii: w odniesieniu do lej pierwszej grnpy, Projekt niedostatecznie regulnje obowiqzki 

czlonk6w OZZ. Zgodnie z art. 32 pkt 1 Projektu, OZZ zobligowana jest do prowadzenia na 

biei:"co aktualizowanego wykazu "um6w 0 zbiorowe zarzqdzanie, z uwzglydnieniem ( ... ) 

utworow ( ... ), w stoslmku do kt6rych zostala upowaZniona do zbiorowego zarzqdzania". W 

tym kontekscie nalezy zauwa1:ye, 1Z taki wykaz - w przypadku OZZ zar,>;qdzajqcej prawami 

dziennikarzy - bydzie m6gi miee jedynie charakter og6lny, w kt6rym powierzone utwory b"d" 

mogly bye okreslone jedynie og61nie, np. poprzez stonnulowanie "artykUly stworzone po 

konkretnej dacie" lub "artyknly publikowanc na lamach konkrctnego tytnlu prasowego". 

Okreslenie to b\,dzie bezposrednio korespondowac z "umow'! 0 zbiorowe zarz!!dzanie", 0 kt6rej 

mowa w art. 27. I tu pojawia si" jednak praktyczna trudnose. Z jedncj bowiem strony OZZ nie 

bydzie w stanie sama zbierae infonnacji z calego rynku prasowego i tworzyc listy tysiyey 

llrtyku16w prasowych publikowanych codziennie w prasie i przypisae im konkretnych 

posiadllczy autorskich praw (przynajmniej osobistych, ktorc pozostaj!! przy tworey), z drugiej 

- b\,dzie miafa jak to wyrainie stwierdzono w uzasadnieniu Projektu - prowadzi6 

szczeg6iowy wykaz zarZl\dzanego repertuarn (por. uwagi na s. 40 uzasadnienia). Bez 

obowiqzku nalozonego na dziennikarza przekazywania do OZZ aktualnych intonnacji 0 nowo 

opublikowanych artykul:ach (z podaniem tytul6w artykul:u i gazety lub czasopisma), 

prowadzenic bardziej szczegolowego wykazll, niz to przedstawiono pOwyZej, bydzie 

praktycznie niemozliwe. Brakuje jasnosei, ezy ww. ogoine sfoTIlllllowania spelniajq - zdaniem 

projektodawcy - w wystarc-zaj!tcy spos6b warunek "szczegolowosci", tym bardzicj, jz moZe 

dojse np. do okreslonego w art. 30 ust. 2 "wypowiedzenia cz"sciowego". Wydaje sit; zatem, ii: 

nalozenie na uprawnionego obowi'lzku niczwlocznej akt11alizacji wykazll utworow, przy 

pnewidzianynl w Projekcie udostttpnienin przez OZZ srodk6w komunikacji elektronicznej 

zapewniaj!!cych "nalcZyte utrwalenie, przekazywanie, przechowywanie i zabezpieczenie 

dokonywanych czynnosci" (art. 27 ust. 3), nie stanowi, w dobie powszechnej informatyzacji 

procesu \vydawniczego, nadmiemego obciq.zenia. 

3. ZarzlJ:dzanie przychodami z praw 

MotJiwosc prowadzenia przez OZZ dzialalnosci 0 charakterze socjalny111, kulturalnym 

lub edukacyjnym jest - niew!)tpliwie - iStotny111 polem dzialalnosci OZZ. W tym zakresie 
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pewne w'!tpliwosci budzi jednak art. 39 Projektu. Zgodnie z tresci,! ust 1 tego przepisu , 

,,[p )rzychody z praw, ktore ( ...) uie zostaly wyplacone w terminic 3 lat od zakonczenia rokn 

obrotowego (...) organizacja zbiorowego zarz~dzania przeznacza ua sfinansowanie 

dziaialnosci 0 charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym C..) lub wyplaty 

pozostalym uprawnionym proporcjonalnie do naleznych im przychodow z praw". 

Rownoczesnie jednak, na podstawic us!. 2,,,[ u)prawniony zachowuje roszczenie ( ... ) 0 wyplaty 

przychodow z praw ( ... ) w pelnfj wysokosci" i - jak to wynika z uzasadnienia Projektu (s. 44) 

- stosowae naJezy tutaj og61ne zasady z Kodeksu cywi!nego. przedawnienie roszczen wynosi 

zatem 10 laL Wydaje siy zatem, nalezaloby umozliwie OZZ stworzcnie swoistego "funduszu 

gwarancyjnego", z kt6rego mozna byloby pokryc ewentualne roszczenia uprawnionego po 

upl)'\vie 3 lat, 0 kt6rych mowa wart. 39 ust. 1 ProJcktu. Projek! nie zawiera jednak zadnej 

wzmianki na ten temat. Mome jedynie domniemywae, iz azz b",dzie wbdna uregnlowac to w 

"regnlaminie repartyeji", ale bye moze wyraine wskazanie w ustawie takiej mozliwosei, 

wzgl<;dnic obowiqzku, prowadzi!oby do wiykszej pewnosci prawnej. 

Istotnl4 jest jeszcze jedna sprawa, a mianowicie regnlacja art. 37 Projektu. Z naszej 

wiedzy wynika, iz reprezcntuj,!ca interesy dziennikarzy i wydawcow Oll wykorzystuje do 

wyliczenia odpowiedniego udzialu uprawmonych w zebranych srodkach roczuycb 

wskainik6w, Temlin okreSlony w art. 37 Ust. 2 - 9 miesi~cy - nie moz.e zatem bye dochowany. 

Wydawac by siy moglo, lz taka sytuacja zostala przewidziana i ujyta w ust 3 tego artykulu, ale 

jego wykladnia jednak prowadzi do wnioskn, iz chodzi tylko 0 przyczyny obiektyvme, 

zwiqzane ,,2 nieprzekazywaniem informacji (. .. ) przez uzytkownik6w, uprawnionych lub 

organizacje zbiorowego zarz'!dzania ( ... )". Wsk:aZniki z kt6rych kOfzysta SDiW 

REPROPOL pochodz,! takZe od innych podmiot6w, a zatem wyliczenie 2 tresci przepisu me 

powinno bye zamkniyte. l tego tez powodu sugerujemy lekkq. modyfikacj~ lresci Ust. 3 i 

dodanie po slowach "me jest w stanie dokonae podzialu lub 'wyplaty przychod6w z praw z 

przyczyn obiektywnych" wyraZenia przyimkowcgo "w szczegolnosci". 

4. Rclacjc azz z uiytkownikami 

Pewne w'ltpliwosci budz'l regnlacje przepis6w zawartych w rozdziale 5, Projektu. 

W szczegolnosci obowiqzek uwzghtdnienia przez azz wysokosci "wpl)'\vow" osi'lganych 

pr.lez uzytkownika, w celu wyliczenia wyuagrodzenia (art, 41 Ust. 2 Projektu), posluguje silt 

mescislym pojyciem. "Wpl.ywy" bowiem mog,! bye rozumiane r6znie i lepszym, precyzyjnym 

terminem bylby "przych6d" - tennin znany w ekonomii i rachunkowosci, dodatkowo jego 

wysokoselatwa jest do ustalenia ua podstawie doknmentacji uzytkownika, Rozumiemy, iz ten 
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obowi'lzek bydzie mial zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nie b"dzie zatwierdzonych przez 

KPA tabel wynagrodzen (art. 78 Projektu). W tym kontekscie, pojawia siy pytanie, czy OZZ 

bydzie mial obowi'lzek przedloZyc tabele do zatwierdzenia i jaki bydzie skutek w razie leh 

nieprzedlo:tenia. Projekt milczy na ten temat. 

5. Komisja Prawa Autorskiego 

Projekt przewiduje "rewolucY:im( zrniany dolyczqcq skladu Komisji Prawa 

Autorskiego. Mianowicie, zgodnie z art. 62 Ust. 2 Projektll, funkcjy Przewodnicz<icego Komisji 

pelnic rna Minister wlruiciwy do spraw kultury i oehrony dziedzictwa narodowego. Pojawia siy 

pytanie, ezy woboe innyeh istotnych obowiljZk6w sprawowauych przez Ministra, bydzie on w 

stanie zabezpieczyc sprawne zarowno ezasowo, jak i organizaeyjnie prowadzenie dzialalnosci 

Komisji. 

Pozytywnie nalezy natomiast ocenie regulacjy art. 62 ust. 4 Projektu, zgodnie z ktor'! ,,[w J 

przypadku uplY\'>''Il kadencji arbitrzy wchodz'!cy w sklad zespolu orzekaj'lccgo zacho\'/uj'l 

mandat do orzekania w postt,powaniu tocz'lcym si" przed tym zespolem, do jego zakoitczenia" 

wraz z usuniyciem, obowiqzujf}ccgo obecnie na podstawie art. 11013 ustawy 0 prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, terminu 6 miesiycy dIa zatwierdzenia label wynagrodzeit, ktory nie 

moze zostac przekroczony bez zgody wszystkich uczcstnikow postl'powania. Dotychczasowe 

doswiadczenia pokazaly bowiem, iz obecna regulaeja w zllaczqcym stopniu utrudnila 

zatwierdzenie tabel wynagrodzen. 

Biof'lC pod uwagy rangy KPA oraz jej czlonkow wybitnych specjalistow z zakresu 

prawa autorskiego, UW3ZamY, i1 powinien bye to organ mo~cy wydawac interpretacje 

przepisow, kt6re oglaszane bylyby przez PrzewodnicZ<jcego KP Ajako wi¥f}cc i obJigatoryjne. 

Pomogloby to w zdecydowanym stopniu w osif}gniyciu pewnose! prawnej w stosowaniu 

przepisow prawa autorskiego. 

6. Obowi:pdd infonnacyjne i sprawozdawcze OZZ 

Podstawq dzialalnosci OZZ jest jej przejrzystosc w wypracowanych wewuytrznych 

zasadach statutowych i regulaminach oraz w zakresie informacji publicznie dostypnych 

w zgodzie z obowiljZUjljCymi przepisami. 
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7. Nadwr nad OZZ 

Transparentnose i przejrzystose dzialania OZZ stanowi jedn" z podstawowych zasad, 

Jakie powinny lezeC u podstaw dziaialnosci OZZ. Stlld tez nie mozna negalywnie ocenie 

regulacji, ktore zmicrzaj" w celu zagwarantowania realizacji \vw. zasady. 

Nie mozna jednak zgodzi6 siy z pomyslami zawarlymi wart. 98 Projektu. Po pierwsze, 

przewidziana w Ust. 1 pkt 1-3 ingerencja we wladze stowarzyszenia, czyJi moZliwose 

wnioskowania 0 odwolanie osoby kieruj"cej dzialalnosci" OZZ czy wrycz jej de facto 

odwolanie (nie da siy inaczej zrozumie6 zapisu "zawiesi6 w czynnosciach osob<; ( ... ) do czasu 

podjycia uchwaly ( ..) 0 jej odwolaniu"), czy wreszcie nalozenie kary pieniyZnej, sprzeczna jest 

z wczesniej okreSlonymi w Projekcie kompetencjami walnego zgromadzenia i komisji 

rewizyjnej (zdefimowanymi w zgodzie z ustaw~ 0 stowarzyszeniach). Po drugie, moZliwosc 

nalozenia kary pieni<;:lllej w wysokosci do I 000000 (ust. I pkt 4), ktora me moze bye 

zap!aeona z przychodow z praw podlegaj"cych podzialowi (ust. 7), oznacza koniec dzialalnosci 

OZZ, gdy.i: nasuwa Sly pytanle, z jakich Zrode! kara mialaby bye uiszczona? Bye moze ze 

skiadek czlonkowskich? Te jednak musialyby bye bardzo wysokie, co oznaczaloby w 

rzeczywistosci brak os6b, kt6re chcialyby tak~ OZZ (zgodnie z ustaw" 0 stowarzyszeniach) 

powolat do zycia. Wydaje siy, ze sankcja w postaci cofuiycia (przynajmniej w ezysci) 

zezwolenia na zbiorowe zatZlldzanie, jest w pelni ",),starezaj"ca. 

8. Cofnil,icie zezwolenia i likwidacja OZZ 

Nie ulega najmniejszej w"tpliwosei, iz art. 106 Projektu wymaga zasadniczego 

przeredagowania, gdyZ w zupelnosci nie oddaje inteneji projektodawcy, WYTaionej 

w uzasadnieniu Projektu (s. 93) i jest sprzeczna z ustawl! 0 stowarzyszeniach. Na marginesie 

nalezy zauwaiyc, it uzasadnienie nie stanowi prawa - v.<i~y jest natomiast teks! ustawy. 

Warszawa, 17 maja 20 J7 r. 

Izba Wydawc6w Prasy 
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