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Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu
badawczego kierowanego przez Prof. dr hab. Ryszarda
Markiewicza pt. „Naukowy model reformy prawa autorskiego
na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE”,
(finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nr projektu
badawczego: 2019/35/B/HS5/03671, konkurs Opus 18).
Dokument zawiera wstępne stanowisko naszego zespołu w
sprawie pytań sformułowanych w ramach konsultacji
publicznych dotyczących wdrożenia najnowszych dyrektyw UE
w zakresie prawa autorskiego (tzw. dyrektywy DSM i
dyrektywy SatCab) ogłoszonych dnia 30 lipca 2020 r.
Należy wziąć pod uwagę, że problematyka dotycząca obu
dyrektyw, objętych implementacją jest bardzo złożona.
Zakres pytań i odpowiedzi przedstawione poniżej, nie
wyczerpują całości tego zagadnienia, tym bardziej, że szereg
kwestii jest ze sobą powiązanych, co często prowadzi do
konieczności aktualizacji lub modyfikacji pozostałych założeń i
decyzji implementacyjnych.
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1) Czy istnieje szeroko przyjęta praktyka, sformalizowana
procedura postępowania lub oprogramowanie gwarantujące
„odpowiedni poziom bezpieczeństwa” kopiom utworów
wykonanym w celu eksploracji tekstów i danych oraz
„bezpieczeństwo i integralność sieci i baz danych”, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 dyrektywy?
W naszej ocenie treść pytania dotyczy kwestii technicznych. W
zakresie
kompetencji
prawniczych
nie
dysponujemy
danymi
pozwalającymi na udzielenie odpowiedzi na to pytanie.
2) W jaki sposób zapewnić, aby stosowane przez podmioty
uprawnione
środki
gwarantujące
„bezpieczeństwo
i
integralność sieci i baz danych”, o których mowa w art. 3 ust.
3 dyrektywy, nie uniemożliwiały korzystania z dozwolonego
użytku na potrzeby eksploracji tekstów i danych?
Czy
zasadne
byłoby
wprowadzenie
w
tym
zakresie
odpowiednio
zmodyfikowanej
procedury notice-andtakedown, w ramach której na żądanie użytkownika podmioty
uprawnione byłyby obowiązane do usunięcia środków
zabezpieczających lub udostępnienia utworu w inny sposób?
Przyjęta w dyrektywie DSM1 bezterminowa możliwość przechowywania
przez jednostkę badawczą kopii utworów poddanych licencji ustawowej w
postaci eksploracji tekstów i danych [dalej TDM] usprawiedliwia
ustanowienie wymogu, by było to realizowane z zachowaniem
odpowiedniego bezpieczeństwa [art.3 ust.2 ]. Równolegle art.3 ust. 3
zezwala, by podmioty uprawnione do utworów stosowały „środki
zapewniające bezpieczeństwo i integralność sieci i baz danych [dalej:
środki bezpieczeństwa], w których utwory lub inne przedmioty objęte
ochroną są przechowywane. Środki te nie mogą wykraczać poza to, co jest
konieczne do osiągnięcia tego celu. Nasuwają się następujące uwagi w
związku z relacją „środków technicznych” i „środków bezpieczeństwa”. Po
pierwsze, „środki bezpieczeństwa” o których stanowi art. 3 ust. 3 mają
szerszy zakres niż „środki techniczne” określone w art. 6 ust. 3 dyrektywy
2001/29/WE. Obejmują bowiem bezpieczeństwo i integralność sieci –
których nie dotyczy dyrektywa 2001/29/WE. Po drugie, art. 3 ust. 2 i 3
odnosi się tylko do dopuszczalności stosowania tego rodzaju środków, a
nie do ich ochrony. Po trzecie, nakaz stosowania art. 6 ust. 4 dyrektywy
2001/29/WE do dozwolonego użytku TDM ogranicza się tylko do „środków
bezpieczeństwa”, które spełniają kryteria „środków technicznych” w

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z 17.04.2019 r. w sprawie
prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany
dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE1 (określana dalej jako „dyrektywa” lub „DSM”; jej
motywy i przepisy powołujemy dalej bez bliższego oznaczenia).
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rozumieniu dyrektywy 2001/29/WE.
Rozważane tu pytanie dotyczy problemu, w jaki sposób zapewnić, by
stosowanie i ochrona środków bezpieczeństwa [w tym środków
technicznych] nie eliminowało lub by nadmiernie nie utrudniało
dozwolonego użytku w postaci TDM.
Na początku należy wskazać, że do prawa polskiego w zakresie
ochrony zabezpieczeń, dyrektywa 2001/29/WE nie została dotąd
implementowana. Niewątpliwie należy to zrobić. Nasuwa się pytanie, czy
zostanie to zrealizowane tylko ze względu na użytek w postaci eksploracji
tekstów i danych, czy generalnie – zgodnie z wymogami dyrektywy
2001/29/ WE. Opowiadamy się za drugim rozwiązaniem. Do tego czasu w
świetle obowiązującego prawa polskiego [art. 79 ust. 6 pr. aut.]
uprawniony do prowadzenia TDM może we własnym zakresie usuwać lub
obchodzić techniczne zabezpieczenia przed dostępem, zwielokrotnieniem
przedmiotu praw wyłącznych.
Implementując
dyrektywę
2001/29/WE
w
zakresie
ochrony
zabezpieczeń, zdecydowanie należałoby wprowadzić generalny, efektywny
system zapewniający, by bez zbędnej zwłoki była zabezpieczona faktyczna
możliwość korzystania z postaci dozwolonego użytku, gdy uprawniony nie
umożliwi niezwłocznie takiej eksploatacji zainteresowanemu. Wyjaśnijmy
ten postulat bliżej. Stosowanie środków technologicznych, a więc swoiste
blokowanie dostępu do utworów, poddane jest wymogowi, według którego
„środki te nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia
tego celu” [art. 3 ust. 3], a zatem „aby korzystanie ze środków
technologicznych nie uniemożliwiało korzystania z wyjątków i ograniczeń
przewidzianych w niniejszej dyrektywie” [motyw 7 zd. 2]. Z
niedochowaniem tego wymogu dyrektywa nie wiąże bezpośrednich
sankcji, co oczywiście ogranicza jego znaczenie. Gdy jednak podmioty
uprawnione
nie
zapewnią
stosownych
środków
umożliwiających
beneficjentom użytek TDM względem danych, co do których zastosowano
te zabezpieczania techniczne [włączając porozumienia między podmiotami
praw autorskich i innymi stronami], wówczas „państwa członkowskie
powinny podjąć właściwe środki zgodnie z art. 6 ust. 4 akapit pierwszy
dyrektywy 2001/29/WE, również w odniesieniu do utworów i innych
przedmiotów objętych ochroną podawanych do publicznej wiadomości w
ramach usług medialnych na żądanie” [motyw 7].
Pojawia się zatem celowość ustawowego uregulowania „właściwych
środków” wobec niedochowania tego wymogu przez uprawnione podmioty
przy implementowaniu dyrektywy. Możliwe są tu różne rozwiązania np.
wprowadzenie okresu 72 godzin od wezwania prowadzącego TDM do
odblokowania dostępu do utworów po upływie którego stosowane byłyby
finansowe sankcje2, ograniczenie dostępu do środków publicznych
Por. B. White, [w:] Guidelines for Implementation of the DSM Directive.
opracowane przez Communia Association [2.12.2019], https://www.notion.so/Articles2
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względem podmiotu, który uniemożliwia realizację TDM czy też zezwolenie
na usuwanie zabezpieczeń we własnym zakresie [jak obecnie w prawie
polskim]. Wydaje się, że jeden z tych środków powinien zostać
wprowadzony do polskiego prawa autorskiego – przy czym pierwszy z nich
[być może z dłuższym terminem niż 72 godziny] wydaje się optymalny.
Rozważyć przy tym należy, czy, wobec dalszego niewdrożenia
dyrektywy 2001/29/WE w zakresie ochrony przed usuwaniem lub
obchodzeniem
technicznych
zabezpieczeń
przed
dostępem,
zwielokrotnieniem
przedmiotu
praw
wyłącznych,
celowe
byłoby
wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających dostęp do przedmiotu
praw wyłącznych dla prowadzenia TDM. Możliwe są tu dwa podejścia: a/
rezygnacja z takiej regulacji ze względu na dopuszczalną „samopomoc” w
tym zakresie albo b/ jej ustanowienie, by wzmocnić pozycję powołującego
się na rozpatrywany dozwolony użytek. Jesteśmy zwolennikami drugiego
rozwiązania zarówno ze względu na poszanowanie domeny publicznej, jak
i możliwe trudności w usuwaniu tych zabezpieczeń przez działającego w
ramach TDM, co może skutkować pomijaniem zabezpieczonych baz
danych przy tego rodzaju eksploatacji.

3) Czy należy wprowadzić ograniczenia dozwolonego użytku na
potrzeby cyfrowej działalności dydaktycznej, o których mowa w
art. 5 ust. 2 dyrektywy? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?
Dyrektywa DSM w art. 5 ust. 2 przewiduje możliwość wyłączenia lub
wprowadzenia dwóch rodzajów ograniczeń: a) przedmiotowych, i b) co do
sposobu korzystania z utworu w ramach cyfrowej postaci dozwolonego
użytku przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 DSM. Ponadto przywołany ust.
2 dyrektywy statuuje c) dodatkowy pre- (obecna łatwa dostępność licencji
na rynku) oraz post-warunek (zapewnienie dostępności i widoczności
licencji w przyszłości dla placówek edukacyjnych), które muszą być
spełnione, aby wprowadzić w/w ograniczenia w odniesieniu do
podstawowej (z ust. 1) postaci dozwolonego cyfrowego użytku
edukacyjnego.
Na wstępnie należy poczynić jedno zastrzeżenie natury ogólnej.
Obecnie użytek edukacyjny jest uregulowany w prawie polskim przede
wszystkim w art. 27 pr. aut. Przepis ten składa się z dwóch ustępów. W
drugim ustępie przewidziano dozwolony użytek na potrzeby zdalnego
nauczania, ale nie wyczerpuje on całościowo problematyki cyfrowego
dozwolonego użytku dydaktycznego. Na tym etapie nie wypowiadamy się
szczegółowo co do zakresu nowelizacji art. 27 pr. aut. w związku z
implementacją art. 5 dyrektywy DSM. Zauważamy jednak, że niewątpliwie
należy rozważyć wprowadzenie szerszych zmian w art. 27 pr. aut. niż
3-4-Text-and-data-mining-9be17090ebc545b88ed9ac7d39e4e25a.
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tylko będących przedmiotem niniejszego pytania, t.j. uregulowanie
kompleksowe dozwolonego użytku edukacyjnego i naukowego.
Jako pewne generalne kierunki możliwych zmian i dalszych dyskusji na
temat dozwolonego cyfrowego użytku edukacyjnego przyjmujemy
następujące ogólne założenia:
 Rozwój zdalnego nauczania związany z komputeryzacją społeczeństwa i
koniecznością dopasowania do cyfrowych standardów różnych dziedzin
życia, w tym edukacji, jak również zmianami w tradycyjnym
funkcjonowaniu społeczeństwa (obecnie wymuszonymi COVID-19), a
przede wszystkim założenia DSM - uzasadniają stworzenie dogodnych
ram prawnych w zakresie cyfrowego korzystania z utworów i
przedmiotów praw pokrewnych w celach edukacyjnych, które jednak
powinny zapewniać rozsądny balans z interesami uprawnionych w
zakresie normalnego korzystania z chronionych przedmiotów.
 Mimo obaw związanych z korzystaniem na większą skalę z przedmiotów
chronionych prawem autorskim w środowisku cyfrowym, nie
znajdujemy uzasadnienia, aby dla cyfrowego dozwolonego użytku
edukacyjnego wprowadzać radykalnie bardziej restrykcyjne warunki niż
dla tradycyjnego dozwolonego użytku dla celów edukacyjnych (obecnie
ograniczonego do fragmentów utworów oraz drobnych w całości), lub
przy okazji implementacji dyrektywy znacząco ograniczać ten ostatni w
stosunku do istniejącego stanu prawnego. Ale można rozważać wspólne
doprecyzowanie3 dozwolonego użytku edukacyjnego tradycyjnego i
cyfrowego (np. poprzez kryterium procentowe, czasowe).
 Z uwagi na cel dyrektywy obejmujący stworzenie podstaw dla różnego
rodzaju aktywności w środowisku cyfrowym, rosnące znaczenie
zdalnego nauczania, jak również potrzebę balansowania interesów
uprawnionych oraz społeczeństwa odrzucamy skrajne podejścia tj.:
a) nieskorzystanie z możliwości wprowadzenia na poziomie krajowym
dozwolonego cyfrowego użytku edukacyjnego w rozumieniu art. 5
ust. 1 DSM (czyli w ogóle wyłączenia „nowego” cyfrowego
dozwolonego użytku edukacyjnego określonego w ust. 1 art. 5 i
zastąpienie go systemem umów licencyjnych z art. 5 ust. 2 DSM),
b) wprowadzenie
„wielopiętrowych”
ograniczeń
tj.
wyłączenie
dozwolonego użytku w odniesieniu do szczególnych rodzajów
utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną oraz w
odniesieniu do szczególnych sposobów korzystania.
W odniesieniu do kwestii objętej pytaniem prezentujemy następujący
komentarz.

W pkt 21 preambuły dyrektywy DSM zwrócono bowiem uwagę na „zrównoważony
sposób” określania proporcji utworu z której można korzystać w ramach dozwolonego
użytku.
3
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Wprowadzenie ewentualnych dalszych kryteriów ograniczenia
dozwolonego użytku przyjętego na podstawie art. 5 ust. 1 DSM
powinno
zostać
poprzedzone
szczegółową
analizą
rynku
edukacyjnego pod kątem stosowanych na nim obecnie rozwiązań,
możliwości państwa w zakresie ułatwienia (dofinasowania)
zawierania umów licencyjnych z uprawnionymi, jak również
analizą prawnoporównawczą systemów proponowanych lub
wdrożonych w tym zakresie w innych państwach.
Nie dysponując pełnymi danymi z rynku wydawnictw edukacyjnych
(dot. sprzedaży i warunków licencjonowania materiałów przeznaczonych
na rynek edukacyjny) oraz danymi dotyczącymi opłat z pobieranych z
punktów kserograficznych, nie jesteśmy w stanie w pełni wiarygodnie
(rzetelnie) ustalić możliwości spełnienia tych pre- i post- warunków o kt.
mowa w art. 5 ust. 2 DSM4, nawet gdyby rozważać takie rozwiązanie
(którego na tym etapie nie jesteśmy zwolennikami).
Natomiast, odwołując się do dotychczasowych realiów społecznych
oraz warunków technologicznych, nie sposób nie zauważyć, iż
nieograniczone cyfrowe wykorzystywanie całych podręczników, skryptów,
wypisów, zeszytów ćwiczeń może stanowić pewne zagrożenie dla
interesów uprawnionych z tytułu praw autorskich. Mając to na uwadze,
należy się zastanowić, czy zamiast wprowadzać ograniczenia o których
mowa w art. 5 ust. 2 DSM, które są uzależnione od warunków trudnych do
spełnienia w krótkim czasie (uwzględniając bliski termin implementacji
dyrektywy – czerwiec 2021), nie lepiej przewidzieć5 w pewnym zakresie
(tj. w odniesieniu do takich materiałów na użytek edukacyjny jak:
podręczniki, skrypty, wypisy, zeszyty ćwiczeń) odpłatnego dozwolonego
użytku cyfrowego (rekompensaty, o kt. mowa w art. 5 ust. 4 DSM).
Pewne doświadczenia w tym zakresie mamy biorąc pod uwagę rozwiązanie
przewidziane w art. 271 pr. aut. Co prawda nie jest ono pozbawione wady,
ale można by było je udoskonalić poprzez wprowadzenie w tym zakresie
pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania.
4) Czy
wymóg
reprezentatywności
organizacji
zbiorowego
zarządzania
na
potrzeby
licencjonowania
utworów
niedostępnych w obrocie handlowym, określony w art. 8 ust. 1
pkt a) dyrektywy, może być uznany za spełniony biorąc pod
uwagę definicję organizacji reprezentatywnej zawartą w art.

Z uwagi na szczególne okoliczności pandemii koronawirusa, w których obecnie mogły
być modyfikowane umowy trzeba także uwzględnić rozwiązania licencyjne które są
„chwilowymi” (i przestaną za jakiś czas obowiązywać), i które nie powinny determinować
rozwiązań normatywnych wprowadzanych z założenia na nieco dłuższy horyzont czasowy
(nawet biorąc pod uwagę niepewność w zakresie czasu trwania pandemii i wymuszonego
nią nauczania zdalnego).
5
A zatem rozwiązania, które będzie wyważać interesy użytkowników i uprawnionych.
4
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10 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi?

W świetle art. 8 ust. 1 dyrektywy 2019/790 jedynie organizacja
zbiorowego zarządzania, która jest w wystarczającym stopniu
reprezentatywna, ma kompetencję do udzielenia instytucji dziedzictwa
kulturowego niewyłącznej licencji z rozszerzonym skutkiem, a więc licencji
skutecznej także w odniesieniu do tzw. outsiderów. Treść powołanego
artykułu
oraz
motywu
33
preambuły
wskazują,
że
pojęcie
reprezentatywności jest odnoszone do liczby i przedmiotu upoważnień,
którymi może się wylegitymować określona organizacja. Z motywu 33
wprost wynika, że prawodawca unijny wiąże pojęcie ,,reprezentatywności
w wystarczającym stopniu” z faktem legitymowania się przez organizację
znaczącą liczbą upoważnień ze strony uprawnionych. Natomiast w
pozostałym zakresie państwa członkowskie mają swobodę w ustaleniu
wymogów decydujących o reprezentatywności organizacji zbiorowego
zarządzania.
Wymogu ,,reprezentatywności w wystarczającym stopniu” nie można
jednak ograniczać tylko do znaczącej liczby upoważnień w dyspozycji
danej organizacji zbiorowego zarządzania. Należy bowiem zwrócić uwagę,
że ogólne uregulowanie dotyczące instytucji licencji zbiorowych z
rozszerzonym skutkiem z art. 12 dyrektywy również operuje
komentowanym pojęciem, a jego wykładnia została przedstawiona w
motywie 48 dyrektywy. Prawodawca unijny między innymi wyjaśnił, że,
oceniając określoną organizację zbiorowego zarządzania z perspektywy
powołanego wymogu, należy także brać pod uwagę ,,zdolność organizacji
do skutecznego zarządzania prawami, sektor kreatywny, w którym
prowadzi działalność”. O ile regulacja zawarta w art. 12 dyrektywy
2019/790 ma charakter niezależny w stosunku do unormowań zawartych
w art. 8-11 powyższego aktu prawnego, o tyle wydaje się, że nie można
wymogu reprezentatywności - także na gruncie dzieł out of commerce wiązać wyłącznie z liczbą upoważnień udzielonych przez uprawnionych
określonej organizacji zbiorowego zarządzania.
Natomiast w świetle polskiej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi o reprezentatywności danej organizacji
zbiorowego zarządzania decydują: 1) treść zezwolenia udzielonego przez
Ministra oraz - gdy na danym polu eksploatacji i w odniesieniu do
określonej kategorii dóbr i podmiotów działają co najmniej dwie
organizacje - 2) liczba stosownych upoważnień od podmiotów
uprawnionych (artykuł 10 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi).
W związku z powyższym uważamy, że nie zawsze organizacja
zbiorowego zarządzania, która jest organizacją reprezentatywną na
gruncie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami
7

pokrewnymi, będzie mieć status organizacji w wystarczającym stopniu
reprezentatywnej w rozumieniu dyrektywy 2019/790. Wniosek ten
dotyczy również sytuacji, gdy na danym polu eksploatacji w odniesieniu do
określonej kategorii podmiotów uprawnionych do określonych utworów i
przedmiotów praw pokrewnych zezwoleniem Ministra może się
wylegitymować tylko jedna organizacja zbiorowego zarządzania. Trzeba
zauważyć,
że
ustawodawca
unijny
wskazuje,
że
wymóg
reprezentatywności w wystarczającym stopniu musi wiązać się z
legitymacją danej organizacji zbiorowego zarządzania do reprezentowania
„znaczącej” liczby podmiotów na podstawie uzyskanych w drodze umowy
uprawnień (motywy 33 oraz 48 dyrektywy).
Z powyższego wynika, że wymogi przewidziane dla organizacji
reprezentatywnej w art. 10 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi nie spełniają kryteriów
stawianych organizacjom reprezentatywnym w wystarczającym stopniu
zgodnie z dyrektywą. Art. 10 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi przewiduje, że w przypadku,
gdy prawami danej kategorii na danym polu eksploatacji zarządza tylko
jedna organizacja zbiorowego zarządzania, jest ona organizacją
reprezentatywną w rozumieniu ustawy. Natomiast dyrektywa określa, że
organizacja zbiorowego zarządzania musi reprezentować „znaczącą” liczbę
podmiotów na podstawie zawartych umów. Wynika z tego wprost, że
status reprezentatywności w wystarczającym stopniu nie może być
przyznany automatycznie wraz z uzyskaniem statusu organizacji
zbiorowego zarządzania. Jest to zatem dodatkowa kwalifikacja, którą
można uzyskać co najmniej dopiero po pozyskaniu w celu zarządu
„znaczącej” liczby praw, a w naszym przekonaniu także po spełnieniu
dodatkowych wymogów „skuteczności” w zarządzaniu danymi prawami.
Gdy na danym polu eksploatacji w odniesieniu do określonej kategorii
podmiotów uprawnionych do określonych utworów i przedmiotów praw
pokrewnych występują co najmniej dwie organizacje zbiorowego
zarządzania, wydaje się, że mechanizm z art. 10 ust. 2 ustawy o
zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
również nie spełnia wymogów przewidzianych w motywie 48 dyrektywy,
tj.
dodatkowych
okoliczności,
które
należałoby
rozważyć
dla
rozstrzygnięcia,
czy
istnieje
organizacja
reprezentatywna
w
wystarczającym stopniu oraz która z organizacji ma taki status.
Równocześnie wydaje się, że ze względu na praktyczne aspekty licencji o
rozszerzonym skutku celowe jest wykorzystanie zasady wyrażonej w art.
10 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi., tj. że względem określonej kategorii utworów na danym
polu eksploatacji rozszerzony zarząd (w przypadku ustawy o zbiorowym
zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi - obligatoryjny
zbiorowy zarząd) może wykonywać tylko jedna organizacja zbiorowego
zarządzania.
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W naszym przekonaniu niecelowe jest wprowadzenie w ustawie dwóch
kategorii reprezentatywności, tj. jednej odpowiadającej aktualnemu
brzmieniu art. 10 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i
prawami
pokrewnymi
oraz
drugiej
realizującej
przesłanki
reprezentatywności w wystarczającym stopniu zgodnie z dyrektywą
790/2019. Sugerujemy zatem, aby w ramach implementacji dyrektywy
790/2019 do porządku krajowego przeprowadzić odpowiednią nowelizację
art. 10 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi.
5) Czy należy, zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy, wprowadzić
dodatkowe
wymogi
dla
licencjonowania
utworów
niedostępnych w obrocie handlowym (art. 8 ust. 1 dyrektywy)
lub korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku (art. 8
ust. 2 dyrektywy)? Jeżeli tak, to jakie i w jakich dziedzinach
twórczości (muzyka, filmy, literatura, publicystyka itp.)?
Zbiory polskich instytucji dziedzictwa kulturowego zawierają
egzemplarze różnych kategorii utworów i przedmiotów praw pokrewnych,
m.in. dzieł piśmienniczych, dzieł audiowizualnych, dzieł muzycznych,
wideogramów, fonogramów, artystycznych wykonań utworów muzycznych
oraz artystycznych wykonań pieśni ludowych. Z motywu 37 dyrektywy
wynika, że państwa członkowskie, które rozważają wprowadzenie
dodatkowych wymogów dla licencjonowania utworów out of commerce
oraz dla korzystania z nich w ramach licencji ustawowej, „powinny
konsultować się̨ przy ustanawianiu takich wymogów lub procedur z
podmiotami uprawnionymi, instytucjami dziedzictwa kulturowego i
organizacjami zbiorowego zarządzania”. Prawodawca unijny w ust. 5 art. 8
dyrektywy uznał, że ,,wymogi te nie mogą wykraczać poza to, co jest
konieczne i rozsądne”.
Biorąc
pod
uwagę
charakter
powołanych
kategorii
dóbr
niematerialnych
i
sposób
ich
rozpowszechniania,
nie
widzimy
merytorycznych podstaw do wprowadzania dodatkowych wymogów, o
których stanowi art. 8 ust. 5 dyrektywy. Przy czym ze względu na treść
motywu 37 wskazujemy na zasadność przeprowadzenia odpowiednich
konsultacji w tym zakresie.
6) Czy mechanizm wsparcia negocjacji warunków licencyjnych w
zakresie VOD, o którym mowa w art. 13 dyrektywy, jak też
„pozasądowy mechanizm dochodzenia roszczeń”, o którym
mowa w art. 17 ust. 9 dyrektywy oraz „alternatywna procedura
rozstrzygania sporów”, o której mowa w art. 21 dyrektywy,
powinny polegać na odpowiednim poszerzeniu kompetencji
Komisji Prawa Autorskiego czy też należy zastosować w tych
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przypadkach odesłanie do instytucji mediacji uregulowanej w
art. 183 z indeksami 1-15 Kodeksu postępowania cywilnego
(zwłaszcza biorąc pod uwagę znacznie szersze grono
mediatorów – art. 183 z indeksem 2 Kpc)?

Treść Dyrektywy pozostawia Państwom członkowskim swobodę w sprawie
decyzji co do sposobu implementacji obowiązków dotyczących wsparcia
negocjacji i pozasądowych mechanizmów dochodzenia roszczeń oraz
alternatywnej procedury rozstrzygnięć sporów.
Wziąwszy pod uwagę aktualny stan prawny obowiązujący w Polsce,
można wziąć pod uwagę co najmniej dwa dające się uzasadnić
rozwiązania.
Pierwsza opcja to wskazanie Komisji Prawa Autorskiego, jako
organu, do którego kompetencji należałyby trzy wskazane wyżej kwestie.
Komisja Prawa Autorskiego działająca na podstawie ustawy o
organizacjach zbiorowego zarządzenia prawami autorskimi, jest instytucją,
w której zasiada 20 arbitrów, powoływanych na okres 5 lat przez Ministra
Kultury, spośród kandydatów zaproponowanych przez organizacje
zajmujące się ochroną praw twórców, wydawców lub nadawców.Skład
Komisji Prawa Autorskiego może zatem uzasadniać twierdzenie o dobrym
przygotowaniu merytorycznym jej członków, szczególnie w kwestiach
dotyczących prawa autorskiego
Druga opcja implementacji to zastosowanie konstrukcji stałego
sądu polubownego wraz z zespołem mediatorów, który działałby w sposób
permanentny, w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
Wydaje się, że zakres działalności Komisji Prawa Autorskiego i
sposób wykonywania jej obowiązków, jest trudny do pogodzenia z
zadaniami, jakie wynikają z efektywnej implementacji dyrektywy DSM w
tym zakresie.
Skład Komisji Prawa Autorskiego jest stosunkowo wąski,
dostosowany do potrzeb dotyczących jej zadań zdefiniowanych aktualnie
w ustawie. Trudno przewidywać jaka ilość spraw będzie generowana na
podstawie dyrektywy DSM, jednak wydaje się, że zarówno ilość, jak i
zakres spraw może przekraczać możliwości efektywnego działania Komisji
Prawa Autorskiego.
Należy także podkreślić, że trzy wskazane wyżej kwestie, które
miałyby zostać wskazane jako kompetencja Komisji Prawa Autorskiego, są
odległe od zakresu działalności Komisji Prawa Autorskiego, a ponadto nie
są jednorodne wewnętrznie.
Mechanizm wsparcia negocjacji warunków licencyjnych w
zakresie VOD, o którym mowa w art. 13 dyrektywy DSM, nie dotyczy
sytuacji sporu. Jest to instytucja, która polega na udzieleniu pomocy, w
celu zawarcia umowy. Zatem zadaniem tej instytucji nie jest stosowanie
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jakiejkolwiek formy nacisku, czy też przymusu, lecz ustalenie jakie jest
źródło rozbieżności między stronami i w dalszej kolejności pomoc w
poszukiwaniu rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron. Taka funkcja
nie jest aktualnie realizowana ani przez Komisję Prawa Autorskiego, ani
przez mediatorów działających na podstawie art. 183 k.p.c. Nie można
wykluczyć, że wiedza z zakresu prawa autorskiego, może nie być
wystarczająca do efektywnej pomocy podmiotom, które prowadzą
negocjacje w zakresie spraw, o których mowa w art. 13 dyrektywy DSM.
Możliwe, że takie wsparcie będzie wymagać udziału osób z
doświadczeniem lub wiedzą z zakresu psychologii biznesu lub mediów, na
co wskazuje także zakres spraw objętych tym przepisem, czyli VoD.
Inny
charakter
ma
natomiast
pozasądowy
mechanizm
dochodzenia roszczeń, o którym mowa w art. 17 ust. 9 dyrektywy DSM.
Przedmiotem tych roszczeń mają być głównie skargi użytkowników
skierowane przeciwko dostawcom usług udostępniania treści online
dotyczących zablokowania dostępu do zamieszczonych przez nich utworów
lub innych przedmiotów objętych ochroną lub ich usunięcia. Jest to
mechanizm, który charakteryzuje się przede wszystkim szybkością i
efektywnością działania.
Wziąwszy pod uwagę praktykę i doświadczenia wynikające z
szybkości
działania
procedur
„notice-and-takedown”,
stosowany
dotychczas przez podmioty prywatne działające online, należy dążyć do
wdrożenia rozwiązań nawiązujących do tych standardów. Wydaje się, że
sposób działania Komisji Prawa Autorskiego dostosowany do aktualnych
jej celów, może nie być wystarczająco efektywny do tego, aby spełnić
wymogi Dyrektywy (Jeżeli podmioty uprawnione żądają zablokowania
dostępu do swoich poszczególnych utworów lub innych przedmiotów
objętych ochroną lub ich usunięcia, muszą należycie uzasadnić swoje
żądanie. Skargi złożone w ramach tego mechanizmu rozpatruje się bez
zbędnej zwłoki, a decyzje o zablokowaniu dostępu zamieszczonych treści
lub o ich usunięciu podlegają kontroli przeprowadzanej przez człowieka.).
Także obowiązek pozasądowego rozstrzygania sporów, o których
mowa w art. 21 Dyrektywy nie przystaje do funkcji Komisji Prawa
Autorskiego.
Wziąwszy pod uwagę powyższe wątpliwości można zaproponować
skorzystanie z opcji drugiej, tj. ustanowienia wyspecjalizowanego stałego
sądu polubownego, który mógłby działać w sposób bardziej dynamiczny.
Dzięki otwartej formule możliwe byłoby wówczas ustalenie szerokiego
grona arbitrów lub mediatorów. Przepisy regulujące wybór członków
Komisji Prawa Autorskiego mogą nie być wystarczająco liberalne, aby
dopuścić rozszerzenie zakresu podmiotowego tego grona. Należy również
zwrócić uwagę na kadencyjny charakter członkostwa w Komisji Prawa
Autorskiego, podczas gdy status arbitrów lub mediatorów w stałym sądzie
polubownym nie musi być ograniczony czasowo.
Dobre doświadczenia dotyczące efektywności załatwiania spraw
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m.in. w ramach sądu ds. domen internetowych, także wzmacniają
stanowisko o wyborze tego rozwiązania legislacyjnego.
Odrębną kwestia i dużo trudniejszą wykreowania procedur
dotyczących implementacji obowiązków.
Mechanizm wsparcia negocjacji, nie może być prawidłowo
implementowany przez proste odesłanie do przepisów k.p.c. dotyczących
mediacji. Jest to bowiem procedura, której celem jest dojście do
porozumienia w sytuacji sporu, a nie wypracowaniem konsensusu
zmierzającego do zawarcia umowy. Przedmiotem tego postępowania jest
roszczenie (żądanie). Podczas gdy w toku negocjacji strony mają dojść do
porozumienia i zawrzeć umowę, a w razie braku zgody pozostaje status
quo. Proceduralne aspekty tego zagadnienia należałoby ukształtować jako
odrębnej instytucji, poza postępowaniem cywilnym. Materialnoprawne
przepisy natomiast mogą stanowić o obowiązku podjęcia i prowadzenia
negocjacji w dobrej wierze.
Pozasądowy mechanizm dochodzenia roszczeń, o którym mowa w
art. 17 dyrektywy DSM, podobnie jak alternatywne procedura
rozstrzygania sporów dotyczących obowiązku przejrzystości na podstawie
art. 19 oraz mechanizmu dostosowania umów na podstawie art. 20
podobnie ma charakter dobrowolny. Zatem samo ustanowienie sądu
polubownego, do spraw tego rodzaju, nie oznacza, że podmioty
uprawnione z tytułu roszczeń, o których mowa w art. 17 Dyrektywy mają
obowiązek korzystać z tej instytucji. Można stosować zasady oparte
zarówno na postępowaniu mediacyjnym (art. 183 k.p.c.) jak i
polubownym (art. 1054-1217 k.p.c.).
Jako dodatkową opcję, można rozważyć także zastosowanie obok
sądownictwa polubownego, modelu proceduralnego łączącego decyzję
administracyjną i proces cywilny, co może być uzasadnione ze względu na
potrzebę szybkiego i sprawnego postępowania. Takie rozwiązanie
zastosowano m.in. w sprawach o uznanie wzorców umownych za
niedozwolone (postępowanie przed Prezesem UOKiK). Odwołanie od
decyzji w tych sprawach podlega rozpoznaniu przez sąd na podstawie
przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Można zatem ustanowić alternatywne drogi postępowania w sprawie
roszczeń z art. 17 dyrektywy DSM. Podmiot występujący z roszczeniem
może wybrać, czy kieruje sprawę na drogę polubowną (mediacja lub sąd
polubowny, z prawem kontroli przez sąd powszechny na zasadach
ogólnych) czy do decyzji administracyjnej (z prawem odwołania do sądu
powszechnego).
Druga strona (czyli podmiot, do którego kierowane jest żądanie) także
jest objęta ochroną wynikającą z dobrowolności postępowania
pozasądowego, zatem nie musi wyrazić zgody na procedurę polubowną. A
wówczas sprawa trafi przed organ administracyjny wydający decyzję, z
prawem odwołania do sądu powszechnego.
Dzięki konkurencji obu dróg proceduralnych możliwe, że w praktyce
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sprawy będą rozpoznawane sprawnie i efektywnie. Także koszty obu dróg
postępowania mogą być różne, co może wpływać na wybór. Jako organ
administracyjny można wskazać, do dalszej dyskusji, Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
7) Czy i w jakim zakresie art. 14 dyrektywy dotyczący utworów
sztuk wizualnych w domenie publicznej wymaga wdrożenia
poprzez nowy przepis szczególny, biorąc pod uwagę aktualnie
obowiązujące przesłanki ochrony prawnoautorskiej i przepisy o
czasie trwania ochrony utworu?
Ustawa o prawie aut. nie przewiduje szczególnego rozwiązania ani
dotyczącego przesłanek ochrony autorskoprawnej utworów sztuk
wizualnych, ani czasu trwania tej ochrony. Utwory sztuk plastycznych są
traktowane podobnie jak inne „podstawowe” kategorie utworów. Także
status zwielokrotnień tych utworów (podobnie jak zwielokrotnień innych
utworów) oraz czas trwania ochrony, nie są przedmiotem szczegółowej
regulacji.
Niewątpliwie sporządzenie profesjonalnych materiałów stanowiących
zwielokrotnienie utworów sztuk wizualnych (głównie plastycznych),
szczególnie tych będących w domenie publicznej6 (często już nieco
zniszczonych, o dużych wymiarach, bardzo cennych) wymaga wiedzy,
profesjonalnego sprzętu, niekiedy uzyskania zgód, zabezpieczenia i
przygotowania miejsca z którego (w którym) będzie dokonywany proces
reprodukcji, a nadto pociąga za sobą koszty. Okoliczności te nie mogą i
nigdy nie mogły warunkować przyznania ochrony autorskoprawnej.
Niemniej jednak często poszukuje się (w tym też w sposób nieuprawniony
właśnie poprzez prawo autorskie) instrumentów ochrony interesów tych,
którzy wykonali reprodukcje utworów, będących w domenie publicznej (a
więc tych „uwolnionych” spod praw autorskich pierwotnych twórców).
Czasem stosunkowo liberalne kryteria oceny przesłanki twórczości
przyczyniają się do tego, że sięga się po te instrumenty autorskoprawne.
Ponieważ próby te niekiedy zataczają szerokie kręgi, w dyrektywie
zdecydowano się na uregulowanie tej kwestii. Oczywiście sama
implementacja przepisu art. 14 dyrektywy 2019/790 do porządków
krajowych nie będzie automatycznie rozwiązywać wszystkich problemów
praktycznych, ale może wywołać większą refleksję, ograniczy zbyt
pochopne,
nieuzasadnione
nadużywanie
instrumentów
ochrony
autorskoprawnej.
Polskie
orzecznictwo
dotyczące
fotografii
reprodukcyjnych jest, jak wydaje się na podstawie nielicznych judykatów,
Reprodukcje utworów, których czas ochrony autorskich praw majątkowych jeszcze nie
upłynął są chronione prawem autorskim bez względu na to czy samo zwielokrotnienie
stanowi dodatkowo utwór (np. zależny) czy też nie.
6
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dosyć rozważne, fotografie reprodukcyjne mogą stanowić utwór pod
warunkiem spełnienia twórczego charakteru.
Art. 14 dyrektywy 2019/790 stanowi wyraźną odpowiedz mającą na celu
przeciwdziałanie ponownemu zawłaszczaniu prawem autorskim utworów,
które są w domenie publicznej, i powinny tam pozostać.
Ustawom z zakresu praw własności intelektualnej (w tym
autorskoprawnym) oczywiście znane są przypadki „negatywnych” regulacji
tj. wskazujących, jakie rezultaty działalności intelektualnej nie podlegają,
albo są specjalnie wyłączone spod ochrony (tj. rozwiązania te mają
charakter „quasi-deklaratoryjny” lub „quasi-konstytutywny”). W tym
przypadku mamy do czynienia z regulacją unijną o charakterze „quasideklaratoryjnym”.
Przepisy prawne powinny regulować te kwestie, które mają istotne
znaczenie praktyczne, społeczne, wywołują istotne konfuzje, które
powinny być wykluczone. Trudno wymagać, aby ustawa o pr. aut.
wymieniała wszystkie rezultaty działalności intelektualnej, które nie
spełniają przesłanki twórczości. Niemniej, ustawodawca unijny uregulował
tę kwestię w art. 14 dyrektywy 2019/790, gdyż stanowiła (stanowi) ona
problem który nawet jeśli pierwotnie dotyczył środowiska muzealników,
historyków sztuki, to obecnie zatacza szersze kręgi. Dotyczy bowiem także
wydawców, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, ma znaczenie dla
określenia zasad dostępu do kultury, dziedzictwa kulturowego, rozwoju
nauki i sztuki (choćby np. poprzez inspiracje). Stąd nie jest całkiem
pozbawione racji rozważanie implementowania tego przepisu do polskiego
porządku prawnego.
Przy czym implementacja tego przepisu mogłaby odbywać się nie tylko
poprzez wprowadzenie odpowiedniej regulacji do pr. aut. (jako takie
kolejne „negatywne ip”), ale także do innego aktu prawnego tj. ustawy o
muzeach (ustawa z dnia 21 listopada 1996 r., t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
902). Ustawa ta zawiera już uregulowanie dot. wizerunku muzealiów (art.
25a) oraz kopiowania, sporządzania reprodukcji lub fotografii (art. 25).
Jest to co prawda akt prawny sektorowy, nie oznacza to jednak że ze
względu na specyfikę, nie może zawierać uregulowania ogólnie
dotyczącego statusu materiałów powstałych w wyniku zwielokrotnienia
utworów sztuk wizualnych będących w domenie publicznej (nie tylko
będących muzealiami, nie tylko będących w zasobach muzeów).
8) Czy należy zdefiniować użyty w art. 15 ust. 1 dyrektywy termin
„bardzo krótki fragment publikacji prasowej” jako jedno z
istotnych ograniczeń zakresu przedmiotowego nowego prawa
pokrewnego wydawców prasowych czy też należy pozostawić
ten termin jako klauzulę generalną?
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Przewidziane dyrektywą prawo pokrewne dla wydawców wskazane zostało
w art.15 ust.1, a mianowicie: Państwa
członkowskie
zapewniają
wydawcom
publikacji
prasowych
mającym
siedzibę
w
danym
państwie członkowskim prawa przewidziane w art. 2 i art. 3 ust. 2
dyrektywy 2001/29/WE w zakresie sposobów korzystania online z ich
publikacji
prasowych
przez
dostawców
usług
społeczeństwa
informacyjnego.
Wydawcy zatem uzyskują dalszą ochronę rozpowszechnionych publikacji.
Równocześnie wyłączone zostały „bardzo krótkie fragmenty”
zaczerpnięte z „publikacji prasowej”. Zgodnie bowiem z art.15 ust.1:
Państwa członkowskie zapewniają wydawcom publikacji prasowych
mającym
siedzibę
w
danym
państwie członkowskim
prawa
przewidziane w art. 2 i art. 3 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE w
zakresie sposobów korzystania online z ich publikacji prasowych przez
dostawców usług społeczeństwa informacyjnego. (…) Prawa określone w
akapicie pierwszym nie mają zastosowania do pojedynczych słów lub
bardzo
krótkich
fragmentów publikacji prasowej (podkreśl.
własne).
Jak zwykle w odniesieniu do zwrotów nieostrych, właśnie takich jak
„bardzo krótkie fragmenty” powstają wątpliwości interpretacyjne, mające
istotne znaczenie tak dla zakresu nowego prawa pokrewnego
przewidzianego dla wydawców jak i dla twórców.
Zapewne przewidując powyższe trudności w pkt (58) motywów
dyrektywy podkreślono: Korzystanie z publikacji prasowych przez
dostawców usług społeczeństwa informacyjnego może polegać na
korzystaniu z całych publikacji lub artykułów, ale także części
publikacji prasowych. Takie korzystanie z części publikacji prasowych
również zyskało znaczenie gospodarcze (… ). Należy zatem przewidzieć, że
korzystanie z pojedynczych lub bardzo krótkich fragmentów publikacji
prasowych nie powinno wchodzić w zakres praw przewidzianych w
niniejszej dyrektywie. Biorąc pod uwagę ogromną agregację i ogromne
wykorzystywanie
publikacji
prasowych
przez
dostawców
usług
społeczeństwa informacyjnego, ważne jest, aby wyłączenie dotyczące
bardzo krótkich fragmentów zostało zinterpretowane w sposób
niewpływający na skuteczność praw przewidzianych w niniejszej
dyrektywie.(podkreśl. własne).
Przywołany fragment preambuły zwraca uwagę ustawodawcy
krajowego na takie wyważenie interesów publicznych i chronionych
nowym prawem interesów wydawców, aby jednak zachować prymat tych
ostatnich. W konsekwencji prowadzi to do konstatacji, że zwrot „bardzo
krótkie fragmenty” należy interpretować zawężająco niezależnie od tego,
czy wprowadzi się do systemu ich definicję.
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Gdyby starać się to pojęcie przybliżyć na gruncie prawa krajowego, to
sięgnąć można do art.4 pkt 4) ustawy. Przepis ten wyjmuje spod opieki
przepisami tej ustawy „proste informacje prasowe”, co oczywiście
generuje dalsze pytanie, a mianowicie, jaki zwrot ten ma związek z
„bardzo krótkimi fragmentami publikacji prasowej” oraz, czy dla oceny
zakresu ograniczenia praw wydawców, o których mowa w dyrektywie, ma
jakiekolwiek znaczenie to, czy we fragmentach tych zawarty jest utwór w
rozumieniu ustawy, w szczególności mając na uwadze stanowisko
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w orzeczeniu z
16.07.2009 r., C-5/08, w którym wskazano, iż 11 kolejno po sobie
następujących słów w każdym razie może stanowić utwór w rozumieniu
prawa autorskiego. Stanowisko powyższe może mieć następujące
znaczenie dla omawianego zwrotu: albo taki zestaw słów w konkretnym
przypadku stanowiąc utwór jednak spod ochrony jest wyłączony, a więc i
tak pozostaje do dyspozycji osób trzecich, albo też dyrektywa – podobnie,
jak ma to miejsce w przywołanym art.4 pkt 4) ustawy – generalnie nie
ogranicza korzystania z fragmentów publikacji ze względu na ich twórczy
charakter. W pierwszej sytuacji należałoby każdorazowo badać elementy
twórcze w każdym razie we fragmencie składającym się z odpowiedniej
liczby słów i w zależności od oceny – dozwolić na korzystanie. W
przeciwnym wypadku tj. gdyby dozwolenie nie było zależne od przymiotu
utworu, otwiera się problem zakreślenia nie tylko „krótkiego”, ale „bardzo
krótkiego” fragmentu, stanowiącego przedmiot dozwolonego użytku.
Mając na uwadze powyższe wątpliwości i związane z tym trudności w
kategorycznym ustaleniu desygnatów omawianego zwrotu zawartego w
dyrektywie, wydaje się zasadne, aby – podobnie, jak ma to miejsce w
odniesieniu do szeregu innych ustawowych zwrotów nieostrych –
pozostawić dokonywanie stosownych ustaleń in concreto, pamiętając
jednak o wskazówce, jaką znajdujemy w pkt 58 preambuły dyrektywy.

9)

Czy na potrzeby wykonywania nowego prawa pokrewnego
wydawców należy wprowadzić obowiązkowe pośrednictwo
organizacji zbiorowego zarządzania?

Wydaje się, że nie należy wprowadzać obowiązkowego pośrednictwa
odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania, choć można rozważyć
wprowadzenie rozszerzonego zarządu zbiorowego w powyższym zakresie,
czyli przepisem ustawy rozszerzyć zakres podmiotowy umowy zawartej
przez organizację zbiorowego zarządzania z użytkownikiem, na utwory
nienależące do repertuaru organizacji.

10) Jaki powinien być udział autorów publikacji prasowych w
przychodach wydawców uzyskiwanych z eksploatacji tych
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publikacji
przez
dostawców
usług
społeczeństwa
informacyjnego, stosownie do art. 15 ust. 5 dyrektywy? Czy
zasadne byłoby zastosowanie tu analogii do udziału autorów i
wydawców w opłatach kompensacyjnych, o których mowa w
art. 20 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (50%-50%)?
W dyrektywie w ust. 5 art. 15 wskazano, iż: Państwa członkowskie
wprowadzają
przepisy
przewidujące,
że
twórcy
utworów
zamieszczanych w publikacjach prasowych otrzymują odpowiednią
część przychodów uzyskiwanych przez wydawców prasy z tytułu
korzystania z ich publikacji prasowych przez dostawców usług
społeczeństwa informacyjnego.
Powyższy przepis nawiązuje do partycypowania twórców utworów
zawartych w publikacji prasowej w zyskach wydawców, wynikających z
wykonywania prawa pokrewnego. Powstaje pytanie, jak udział taki ustalić,
aby odpowiadał przesłance „odpowiedniości”.
W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych znajdujemy
pewną podpowiedź, mianowicie w art.20 ust. 4 wskazano: Z kwoty
uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży urządzeń reprograficznych oraz
związanych z nimi czystych nośników przypada:1) 50 % - twórcom;2) 50
% - wydawcom. Zastosowano tu zatem prosty podział, oparty o równy
procentowo udział twórców i wydawców w stosownych kwotach. Czy byłby
on właściwy także w odniesieniu do ustalania wielkości uczestniczenia
twórców w „odpowiedniej części przychodów” uzyskiwanych przez
wydawców, wydaje się być wątpliwe. Należy bowiem mieć na uwadze
znaczące koszty ponoszone przez wydawców, w tym również i te związane
z wynagrodzeniem wypłacanym twórcom, w szczególności, gdy została
zawarta z nimi umowa o pracę, co przecież buduje szczególną relację
prawną także co do zakresu należnych korzyści majątkowych.
Nadto, autorom publikacji prasowych, jak również innym uprawnionym
do autorskich praw majątkowych, w każdym razie z tego tytułu
przysługuje wynagrodzenie w sytuacji eksploatacji utworu przez podmioty
trzecie.
Powyższe argumenty wskazują, iż w każdym razie podział kwot
uzyskiwanych przez wydawców nie wydaje się być „odpowiedni” w
proporcji 50/50. Być może właściwe byłoby ustalenie, w jaki sposób
kwestie te zostały uregulowane w innych krajach.
11) Czy należy doprecyzować definicję „dostawca usług
udostępniania treści online”, zawartą w art. 2 pkt 6) w zw. z
art. 17 dyrektywy i motywem 63, poprzez np. określenie
minimalnej
liczby
przechowywanych
utworów
lub
przedmiotów praw pokrewnych?
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Definicja dostawcy udostępniającego treści online, jest opisana w
art. 2 pkt 6 dyrektywy. W naszej opinii brak podstaw aby w prawie
krajowym wprowadzać dodatkowe kryteria, zawężające zakres tej
definicji.
Czym innym jest natomiast stosowanie rozwiązań wynikających z
art. 17 ust. 4 dyrektywy na podstawie kryteriów wskazanych w art. 17
ust. 6. Ograniczenia te, w naszej ocenie, nie uzasadniają jednak
wprowadzenia generalnego zawężenia definicji pojęcia „dostawcy usług
udostępniania treści online”. Co więcej, z wyraźnej treści motywu 63
zacytowanego w pytaniu, podkreślono, że ocena kryteriów DUUTO ma być
dokonywana indywidualnie dla każdego przypadku. Można to rozumieć
jako konieczność wykładni dynamicznej, uwzględniającej zmieniające się
okoliczności dotyczące tej branży gospodarki jaką jest udostępnianie treści
online. Podobne funkcjonalnie podejście prawodawcy europejskiego można
zauważyć także w innych aktach prawnych np. RODO, gdzie odchodzi się
od sztywnych kryteriów limitujących zakres zastosowania przepisów.
Na podstawie art. 17 ust. 6 dyrektywy państwa członkowskie
wprowadzają jedynie przepisy dotyczące ograniczeń obowiązków pewnej
grupy dostawców usług udostępniania treści online, którzy rozpoczynają
swoją działalność. Ale kryteria wskazane w tym przepisie tj. okres
działalności krótszy niż 3 lata, oraz obrót roczny poniżej 10 mln Euro, nie
eliminują takiego dostawcy z zakresu podmiotowego pojęcia „dostawcy
usług udostępniania treści online”.
Także dodatkowe kryterium w postaci liczba pojedynczych
odwiedzających przekraczająca 5 mln (obliczona wg danych z
poprzedniego roku kalendarzowego), nie prowadzi do ograniczenia
zakresu podmiotowego. Po spełnieniu tego kryterium podmioty będące
dostawcami usług udostępniania treści online, do których stosuje się nie
tylko obowiązki wskazane w art. 17 ust. 4, są zobowiązane ponadto
wykazać, że dołożyły wszelkich starań, aby zapobiec dalszemu
zamieszczaniu zgłoszonych utworów i innych przedmiotów objętych
ochroną, w odniesieniu do których podmioty uprawnione przekazały
odpowiednie i niezbędne informacje.
Jak wynika z powyższego, brak podstaw do ograniczeń definicji
dostawców usług udostępniania treści online.
12) Czy na potrzeby licencjonowania publicznego udostępniania
utworów przez „dostawców usług udostępniania treści
online” należy wprowadzić obowiązkowe pośrednictwo
organizacji zbiorowego zarządzania? Jeżeli tak, to w jakich
dziedzinach twórczości i czy tak udzielane licencje powinny
mieć rozszerzony skutek jak w art. 5 ust. 2-4 ustawy o
zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi?
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Punktem wyjścia dla rozważań nad zasadnością wprowadzenia
obowiązkowego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania dla
licencjonowania udostępniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych,
w sposób, który został uznany za publiczne udostępnianie w art. 17
dyrektywy DSM powinno być z jednej strony ustalenie prawnej natury
tego korzystania, z drugiej zaś przewidzenie pewnych konsekwencji
praktycznych wybranego rozwiązania.
Z art. 17 dyrektywy DSM wynika pozornie, że udostępnianie przez
użytkowników
treści
chronionych
„za
pośrednictwem”
platform
spełniających przesłanki definicji dostawcy usług udostępniania treści
online stanowi po prostu publiczne udostępnienie w rozumieniu art. 3 ust.
1 dyrektywy 2001/29/WE. Jednakże należy zauważyć, że ten sposób
udostępniania ma szczególne cechy. Z art. 17 ust. 1 dyrektywy 790/19
wynika, że publiczne udostępnianie w rozumieniu tego przepisu odnosi się
do treści, które zostały pierwotnie zamieszczone przez użytkowników. Jest
to zatem rodzaj „wtórnego” udostępniania. Publiczne udostępnianie przez
operatora
platformy,
które
nie
byłoby
udostępnianiem
treści
zamieszczonych przez osoby trzecie (pierwotne) nie jest objęte regulacją
art. 17 dyrektywy 790/19.
To „wtórne” udostępnianie ma co do zasady wymagać uzyskania
zgody (licencji) od uprawnionych. Jeśli korzystanie będzie w ten sposób
autoryzowane, nie dojdzie do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych.
To, że operator platformy może uniknąć odpowiedzialności także jeśli nie
zawrze umowy (na warunkach określonych w art. 17 ust. 4), nie zmienia
faktu, iż dyrektywa konstruuje wtórne korzystanie jako akt wymagający
co do zasady licencji.
Licencja taka, jeśli zostanie uzyskana, obejmie zarówno platformę,
jak i użytkowników udostępniających treści, ale tych ostatnich tylko
wtedy, gdy „nie działają oni na zasadach komercyjnych lub gdy ich
działalność nie przynosi znaczących przychodów”. A contrario, jeśli
użytkownik działa w sposób komercyjny, musi on uzyskać odrębną licencję
od uprawnionych, ponieważ jego zachowanie nie będzie objęte
zezwoleniem uzyskanym przez DUUTO.
Wszystko to prowadzi do wniosku, że rodzaj publicznego
udostępnienia, o którym mowa w art. 17 dyrektywy, mimo deklaracji
prawodawcy
nie
jest
dokładnie
tym
samym,
co
klasyczne,
jednopodmiotowe publiczne udostępnienie w rozumieniu art. 3 ust. 1
dyrektywy 2001/29/WE.
Od strony praktycznej należy zauważyć, że skoro licencja na
publiczne udostepnienie, którą ma co do zasady uzyskać DUUTO,
obejmuje tak naprawdę korzystanie zainicjowane przez użytkowników (i to
„niekomercyjnych”), to wynikają z tego dla mechanizmu licencjonowania
następujące konsekwencje:
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DUUTO ma być z założenia podmiotem udostępniającym znaczne
ilości utworów i innych przedmiotów chronionych. Można założyć, że
te znaczne ilości wynikają także z tego, że przedmioty chronione są
udostępniane przez znaczną liczbę użytkowników.
 DUUTO, znów z założenia, nie ma kontroli nad tymi użytkownikami.
To użytkownik decyduje, jakie utwory lub inne przedmioty ochrony
wykorzystuje, i w jaki sposób.
Powyższe prowadzi do konkluzji, że licencje, które powinien uzyskać
DUUTO, będą musiały obejmować bardzo wiele przedmiotów ochrony, co
do których nie ma żadnej racjonalnej możliwości ich uprzedniej
specyfikacji. Jest to sytuacja podobna do przypadków, w których za
uzasadnione uznaje się stosowanie obowiązkowego zbiorowego zarządu,
przy
czym
można
nawet
twierdzić,
że
zakres
potencjalnie
wykorzystywanych utworów i ich różnorodność są jeszcze większe niż ma
to miejsce np. w przypadku reemisji.
Jeśli zatem system licencjonowania przewidziany w art. 17 dyrektywy
ma prawidłowo funkcjonować, to musi on być zorganizowany w taki
sposób, by DUUTO mógł w stosunkowo łatwy sposób takie licencje
uzyskać. Trzeba tu podkreślić zależność między uzyskaniem licencji, a
regulacją zawartą w art. 17 ust. 4 dyrektywy 790/19. Im trudniejsze
będzie uzyskanie licencji (co na pewno uwzględniać musi liczbę
podmiotów, z którymi DUUTO musiałby nawiązać kontakt i prowadzić
negocjacje), tym łatwiej będzie utrzymywać, że mimo braku umowy,
dostawca usługi podjął jednak „wszelkie starania” w celu uzyskania zgody,
a zatem jego odpowiedzialność pozostanie ograniczona. Inaczej mówiąc,
im trudniej będzie uzyskać licencję, tym większa stanie się sfera
nieautoryzowanego (i nieopłaconego) korzystania.
Uznać zatem wypada, iż istnieją zarówno prawne, jak i praktyczne
argumenty zdecydowanie przemawiające za objęciem omawianej sfery
licencjonowania zbiorowym zarządem. Jest to uzasadnione zarówno
normatywnie nietypowością nowej konstrukcji, która sprawia, że musi
wykształcić się odpowiednia praktyka rynkowa (co zostanie ułatwione
profesjonalizacją procesu kontraktowego z obu stron), jak i konstatacją,
że tylko rozwiązania ułatwiające zawieranie licencji (tu zaś ograniczenie
liczby podmiotów uprawnionych ma decydujące znaczenie) pozwoli
osiągnąć zamierzenie, zgodnie z którym taka praktyka licencjonowania się
rzeczywiście rozwinie.
Mimo że funkcjonalnie istniałyby argumenty za wprowadzeniem
obowiązkowego zbiorowego zarządu, tak daleko idące rozwiązanie
budziłoby wątpliwości co do zgodności z prawem UE. Utrudniałoby ono
także uprawnionym doprowadzenie do tego, by ich utwory nie były (jeśli
taką mają wolę) w żaden sposób eksploatowane na platformach. Możliwe
i uzasadnione jest natomiast wprowadzenie rozszerzonego
zbiorowego zarządu, który da uprawnionym opcję opt-out. Jeśli
przyjmiemy, że korzystnym jest, by licencjonowanie objęło jak największy
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zakres utworów, a równocześnie pamiętamy, że alternatywą dla licencji
jest regulacja art. 17 ust. 4 dyrektywy, w sytuacji, gdy istnieje
uprawniony, który nie powierzył w zarząd praw żadnej organizacji
zbiorowego zarządzania, jest wysoce mało prawdopodobne, by brak
poszukiwania takiego uprawnionego i zawarcia z nim umowy mógł być
uznany za uzasadniający niedołożenie odpowiedniej staranności w
rozumieniu art. 17 ust. 4 li. a). Jeśli zatem nie zastosuje się rozszerzonego
skutku, takie utwory (i ich twórcy) nie będą po prostu objęci licencją, a
zatem nie będą partycypować w wynagrodzeniu. Alternatywną nie jest tu
samodzielny zarząd, ale stan obecny (tj. brak wynagrodzenia, chyba że
platforma naruszy obowiązki wynikające z implementacji art. 14
dyrektywy e-commerce i sama będzie ponosić odpowiedzialność za
bezprawne udostępnienie).
Na marginesie należy zauważyć, że implementując art. 17 ust. 4 można
zastanowić się nad doprecyzowaniem aktów staranności, jakie winny być
podjęte, by spełnić przesłankę „wszelkich starań” także w kontekście
poszukiwania
uprawnionych
innych
niż
organizacje
zbiorowego
zarządzania. Co do zasady, platforma nie powinna mieć obowiązku
poszukiwania i rozpoczynania negocjacji z podmiotami, które wyłączyły
swoje utwory spod rozszerzonego zbiorowego zarządu.
Na obecnym etapie trudno jest uzasadnić ograniczenie zbiorowego
zarządu tylko do wybranych kategorii utworów. Jeśli takie ograniczenie
miałoby mieć miejsce, należałoby oczywiście zadbać o to, by
obowiązkowym zbiorowym zarządem zostały objęte te rodzaju utworów,
które najczęściej mogą być udostępniane na platformach, tj. utwory
audiowizualne, muzyczne, słowno-muzyczne, fotograficzne, a także
wszystkie w zasadzie prawa pokrewne.
13) Czy przypadki dozwolonego użytku określone w art. 17 ust. 7
dyrektywy (cytowanie, krytyka, parodia, pastisz itd.)
wymagają osobnego uregulowania w ustawie lub też zmiany
już obowiązujących przepisów o dozwolonym użytku (art. 29
i 29 z indeksem 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych)?

Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej koncepcji legislacyjnej. W
pewnym uproszczeniu można przyjąć istnienie dwóch podstawowych
modeli. W pierwszym implementacja art. 17 ust. 7 dyrektywy 790/19
miałaby jedynie odsyłać do określonych postaci dozwolonego użytku, jako
do tych, do których ta regulacja się odnosi, uznając, że nie ma podstaw by
rozumieć je w inny sposób niż obecnie. Wówczas wystarczające byłoby
odwołanie się do art. 29 i 291 pr. aut. z tym zastrzeżeniem, że należałoby
się zastanowić nad treścią art. 29 i tym, czy obecna regulacja rzeczywiście
nie będzie budziła wątpliwości co do zgodności z prawem UE.
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W drugim modelu można twierdzić, że „prawo publicznego
komunikowania” wprowadzone w art. 17 dyrektywy DSM wykracza poza
treść art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE. W takim ujęciu możliwe staje
się wprowadzenie dalej idących wyjątków, w tym np. wyjątków (jak w
propozycji niemieckiej) legalizujących korzystanie z fragmentów o
określonym rozmiarze (np. do 30 sekund).
Niewątpliwie jednak pierwszy wariant jest bardziej bezpieczny.
Wariant drugi może być bowiem uznany za niezgodny z dyrektywą
(jakkolwiek jest to zagadnienie kontrowersyjne).
14) Czy wdrożenie art. 18 dyrektywy przewidującego prawo do
odpowiedniego wynagrodzenia dla twórców i wykonawców
za przeniesienie ich praw lub udzielenie licencji powinno
polegać
na
wprowadzeniu
prawa
do
niezbywalnego
wynagrodzenia, np. na wzór rozwiązania przyjętego obecnie
w art. 70 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
Jeżeli tak, jakie dziedziny twórczości i jakie pola eksploatacji
powinny być objęte tym wynagrodzeniem i jak uwzględnić w
tych nowych rozwiązaniach zasadę swobody zawierania
umów zgodnie z art. 18 ust. 2 dyrektywy?

Dyrektywa
DSM
wskazuje
na
potrzebę
odpowiedniego
wynagrodzenia. Brak wyraźnych podstaw do kreowania obowiązku Państw
Członkowskich
do
stosowania
wynagrodzenia
o
charakterze
bezwzględnym.
Istnieje szeroki zakres twórczości, która powstaje w celach
niezwiązanych z uzyskaniem wynagrodzenia. Trudno uzasadniać
konieczność stosowania obowiązkowego wynagrodzenia w każdej sytuacji,
w tym również wówczas, gdy twórca nie jest zainteresowany uzyskaniem
takiego wynagrodzenia.
Wprowadzenie ustawowego przepisu kreującego bezwzględny
charakter prawa do wynagrodzenia dla twórców i wykonawców za
przeniesienie ich praw lub udzielenie licencji stanowiłoby ingerencję w
zasadę swobody umów. Trudno wskazać przekonujące argumenty
uzasadniające taką ingerencję. Tym bardziej trudno wykazać, aby treść
Dyrektywy stanowiła podstawę do konieczności wdrożenia rozwiązania
prawnego polegającego na ustanowieniu bezwzględnego prawa do
wynagrodzenia twórców lub wykonawców.

15) Czy należy doprecyzować przypadki, w których zgodnie z art.
19 ust. 4 dyrektywy wyłączony zostaje obowiązek
przejrzystości - zdefiniowany w art. 19 ust. 1 dyrektywy - np.
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poprzez wskazanie konkretnych dziedzin twórczości lub pól
eksploatacji?

Możliwość wyłączenia obowiązku przejrzystości wynikająca z art. 19
ust. 4 Dyrektywy, wymaga doprecyzowania przez ustawodawcę
krajowego. Jako przyczynę takiej regulacji wskazuje się trudności
praktyczne, a czasem nieefektywność ekonomiczną, powszechnego
obowiązku przejrzystości.
Należy w tym miejscu wskazać, że „obowiązek informacyjny nie
dotyczy umów zawieranych z twórcami przez podmioty określone w art. 3
lit. a) i b) dyrektywy 2014/26/UE lub przez inne podmioty podlegające
przepisom krajowym wdrażającym tę dyrektywę z tego względu, że
wówczas obowiązki informacyjne są szczegółowo i w sposób odpowiedni
do specyfiki zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania
określone przez art. 18 tej dyrektywy7.
Zagadnienie zakresu obowiązku informacyjnego było jednym z
bardziej dyskutowanych w środowisku producentów8. W doktrynie podnosi
się, że w odniesieniu do utworów audiowizualnych i produkcji telewizyjnej
spełnienie tych wymogów niekiedy będzie w istocie niemożliwe lub
połączone z nadmiernymi kosztami, a przy tym, że jest to wymóg
nieproporcjonalny względem potrzeb twórców i artystów wykonawców.
Wskazuje się także na trudności w agregacji danych z różnych
równoległych postaci eksplantacji. Wreszcie stawiany jest zarzut, że
niekiedy realizacja tego wymogu może prowadzić do naruszania tajemnic
handlowych.9”10
16) Czy należy wyłączyć prawo twórcy i wykonawcy do
„odwołania” licencji lub przeniesienia prawa (wypowiedzenia
umowy lub odstąpienia od niej) w odniesieniu do określonych
rodzajów utworów lub kategorii uprawnionych zgodnie z art.
22 ust. 2 dyrektywy?
„Jednak indywidualnie negocjowane umowy zawarte między podmiotami
uprawnionymi oraz umowy ich kontrahentów, którzy działają we własnym interesie,
powinny podlegać obowiązkom przejrzystości przewidzianym w niniejszej dyrektywie”.
[motyw 77 in fine].
8
Por. A. Aguilar, The New Copyright Directive: Fair remuneration in exploitation
contracts of
authors and performers
–
Part
1,
Articles 18
and
19,
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/07/15/the-new-copyright-directive-fairremuneration-in-exploitation-contracts-of-authors-and-performers-part-1-articles-18and-19/.
9
Por. G. Hansen, Auskunftspflichten im Urhebervertragsrecht der DSM-Richtlinie –
eine kritische Würdigung aus Sicht der Film- und Fernsehbranche, ZUM 2019, nr 8-9,
663-665 oraz J. Steinbrecher,
Die EU-Urheberrechtsrichtlinie aus Sicht der
Digitalwirtschaft Zeit für Augenmaß und faktenbasierte Gesetzgebung, MMR 2019, nr. 10,
s. 642.
10
R. Markiewicz, Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. [Dyrektywa 2019/790],
udostępniony maszynopis publikacji przygotowywanej do druku
7
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Uznać
należy,
że
istnieją
przeważające
argumenty
za
wprowadzeniem ograniczeń „prawa do odwołania” wprowadzonego przez
art. 22 ust. 1 dyrektywy, w zakresie, w jakim jest to dozwolone w art. 22
ust. 2.
Jakkolwiek „odwołanie” przeniesienia lub licencji może być
uzasadnione interesem twórcy, rozwiązanie takie prowadzi do podważenia
pewności obrotu, zwłaszcza w przypadku umów przenoszących. Istnieją
także przypadki (jak wskazany w ust. 2 problem utworów
współautorskich), w których tego rodzaju „odwołanie” mogłoby uderzać w
interesy innych niż nabywca praw osób.
Problemem, jaki powstaje na gruncie omawianej regulacji, jest to, iż
jest ona nieprecyzyjna: nie jest nawet jasne, co konkretnie oznacza, że
utwór nie jest eksploatowany. Tytułem przykładu, czy jeśli książka miała
dwa wydania, ale wydawca nie ma planów wydania trzeciego, można
przyjąć, że utwór nie jest eksploatowany? Przykład ten pokazuje, że
rozwiązanie polegające na odstąpieniu od wyjątków z ust. 2 art. 22 jest
tylko pozornym ułatwieniem. Sensowna regulacja tego zagadnienia i tak
wymagać będzie od ustawodawcy polskiego doprecyzowania treści
dyrektywy. Można w szczególności rozważyć, czy podstawowa regulacja
nie powinna wyraźnie być ograniczona do przypadków, w których nabywca
nigdy nie podjął żadnego aktu eksploatacji.
Po drugie, nie jest do końca jasne, na czym mają polegać
„szczegółowe przepisy dotyczące mechanizmu odwołania”. Z art. 22 ust. 2
wynika, że jest to pojęcie szersze niż regulacja utworów współautorskich
lub „ramy czasowe”. Wydaje się, że może tu chodzić o „procedurę”, w tym
wymóg uprzedniego wezwania, wyznaczanie terminu, ewentualne wymogi
formalne, etc.
Odpowiednia regulacja rodzić także może problemy konstrukcyjne.
Tytułem przykładu, zgodnie z ust. 2 in fine „Państwa członkowskie mogą
wprowadzić przepisy przewidujące, że twórcy lub wykonawcy mogą podjąć
decyzję o zakończeniu wyłączności umowy zamiast odwołania licencji lub
przeniesienia praw”. Na gruncie prawa polskiego nie wydaje się możliwe
dokonanie „zamiany” przeniesienia praw na licencję niewyłączną, które nie
byłoby równocześnie „odwołaniem przeniesienia”.
Powyższe sprawia, że właściwe pytanie nie brzmi, czy doprecyzować
regulację dyrektywy i dozwolone wyjątki od „odwołalności”, ale raczej, w
jaki sposób to zrobić. Naszym zdaniem konsultacje winny więc objąć
przede wszystkim:
 Ustalenie, w odniesieniu do jakich kategorii utworów można
ograniczyć możliwość odwołania.
 Ustalenie procedury umożliwiającej odstąpienie lub wypowiedzenie
umowy (wezwanie do eksploatacji, rozsądny termin).
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Ustalenie, czy uprawnienie to wygasa po określonym czasie (wydaje
się, że byłoby to uprawnienie prawnokształtujące, a zatem nie może
się przedawniać).
Ustalenie, w jakim zakresie „odwołanie” wpływa na wypłacone
twórcy wynagrodzenie.
Ustalenie czy w przypadku utworów, co do których występuje
współuprawnienie (nie wydaje się uzasadnione by chodziło tylko o
utwory pierwotnie współautorskie, co więcej należy uznać, że np.
współtwórcy i podmioty praw pokrewnych winny być w tym
kontekście traktowane łącznie) w ogóle wyłączyć możliwość
„odwołania”, czy też poddać ją zasadom wykonywania zarządu
(najprawdopodobniej jako czynność przekraczająca zwykły zarząd).
Przesądzenie, że nowa regulacja będzie miała zastosowanie tylko w
pierwotnym obrocie (uprawnionym jest twórca), ale również
uwzględnienie, czy twórca może się na nią powołać, w sytuacji, gdy
pierwotny nabywca zbył prawa na rzecz jeszcze innej osoby.

17) Czy „obowiązek przejrzystości”, zdefiniowany w art. 19
dyrektywy, któremu zgodnie z art. 27 dyrektywy podlegać
będą umowy od dnia 7 czerwca 2022 r., powinien dotyczyć
również umów zawartych przed tą datą? Jeżeli tak, to czy
powinny
zostać
wprowadzone
jakieś
wyłączenia
w
zastosowaniu ww. obowiązku np. z uwagi na datę zawarcia
umowy lub upływ terminu przedawnienia roszczenia
głównego?

Należy zauważyć, że w wypowiedziach przedstawicieli nauki prawa
można zaobserwować dwa stanowiska dotyczące wskazanego pytania.
Część doktryny wskazuje na konieczność literalnej implementacji
Dyrektywy, zatem zastosowanie nowych przepisów tylko do umów
zawartych po dniu 7 czerwca 2022 r. Inne stanowisko jest reprezentowane
przez tych, którzy argumentują podnosząc m.in. względy funkcjonalne,
aby stosować przepisy dotyczące obowiązku przejrzystości, także do
umów zawartych przed dniem 7 czerwca 2022 r., w szczególności
wówczas, gdy są to umowy długoterminowe.
Biorąc pod uwagę cel obowiązku przejrzystości i względy słuszności,
można skłaniać się do rozwiązania polegającego na obowiązku stosowania
przepisów Dyrektywy także od umów zawartych przed 7 czerwca 2022 r.
Jako przykład rozwiązania prawnego, które w ramach prawa UE
miało wywołać skutek także w stosunku do umów zawartych przed
wejściem w życie nowych przepisów można wskazać art. 9 rozporządzenia
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2017/112811. Gdyby zastosować podobne rozwiązanie (choć bez wyraźnej
podstawy prawnej), to można zaproponować, aby przepisy art. 19
Dyrektywy stosować także do umów zawartych przed datą rozpoczęcia
jego stosowania, jeżeli z umów tych wynika nieprzedawnione roszczenie,
którego wysokość jest uzależniona od informacji, o których mowa w art.
19 Dyrektywy. Przy czym należy zastrzec, że kwestie szczegółowe (m. in.
technika legislacyjna) wymagałaby wówczas odpowiedniego dostosowania.
Należy także pamiętać, że nie można wykluczyć ryzyka związanego
z takim „rozszerzonym” skutkiem implementacji (np. w postaci
zaskarżenia przepisów jako niezgodnych z prawem UE).
Stanowisko w sprawie dyrektywy 789/2019:
Odpowiadając na konkretne pytania, sformułowane przez MKiDN w
ramach konsultacji publicznych, dotyczące sposobu implementacji do
polskiego prawa dyrektywy 2019/789, należy mieć na uwadze cele,
które przyświecały ustawodawcy unijnemu przy wprowadzaniu powołanej
dyrektywy.
Chodziło przede wszystkim o poprawę szerszego, transgranicznego
rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych pochodzących z
różnych państw członkowskich. Takie rozwiązanie jest bowiem korzystne
dla użytkowników, nadawców i operatorów w całej Unii Europejskiej, gdyż
programy telewizyjne i radiowe są ważnym narzędziem promowania
różnorodności kulturowej i językowej, spójności społecznej oraz dostępu
do informacji12.
W związku z powyższym, dyrektywa ta ma ułatwić udzielanie licencji
zezwalających na korzystanie z utworów oraz przedmiotów praw
pokrewnych, które są wykorzystywane w programach rozpowszechnianych
on line przez nadawców i operatorów dokonujących ich reemisji.
Jednym z zagadnień objętych treścią dyrektywy 2019/789 jest
autorskoprawny
status
transmisji
programów
w
drodze
tzw.
„bezpośredniego wprowadzania”13 ich do sieci dystrybucyjnej. Ogólnie
ujmując, chodzi tu o proces techniczny, za pomocą którego organizacja
radiowa lub telewizyjna przesyła swój sygnał (będący nośnikiem
programu) innemu podmiotowi niż nadawca w taki sposób, że sygnał ten
nie jest publicznie dostępny w trakcie tego przesyłu. Odbiorcą sygnału
„Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do umów zawartych przed datą rozpoczęcia
jego stosowania i praw nabytych przed tą datą, jeżeli te umowy i prawa mają znaczenie
dla świadczenia usług online w zakresie treści, uzyskiwania dostępu do nich i korzystania
z nich”
12
Por. motyw 1 preambuły dyrektywy 2019/789.
13
W świetle definicji z art. 2 pkt 4 dyrektywy 2019/789 przez „wprowadzanie
bezpośrednie” należy rozumieć „proces techniczny, za pomocą którego organizacja
radiowa lub telewizyjna przesyła swój sygnał będący nośnikiem programu organizacji
innej niż organizacja radiowa lub telewizyjna w taki sposób, że sygnał ten nie jest
publicznie dostępny w trakcie tego przesyłu”.
11
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będzie z reguły operator14, który zajmuje się dystrybucją programu do
bezpośrednich użytkowników.
Uzasadnieniem
przyjęcia
tej
regulacji
miała
być
chęć
zagwarantowania pewności prawa i utrzymanie wysokiego poziomu
ochrony podmiotów uprawnionych w sytuacji, gdy nadawca przekazuje
swój sygnał (będący nośnikiem programu) w drodze wprowadzania
bezpośredniego jedynie dystrybutorom sygnału (nie udostępniając go
jednocześnie bezpośrednim odbiorcom), zaś ci ostatni dystrybutorzy
dostarczają ten sygnał końcowym odbiorcom, aby umożliwić im oglądanie
lub wysłuchanie programów. W takim przypadku zasadniczo uznaje się, że
miała
miejsce
tylko
pojedyncza
czynność
publicznego
komunikowania, w której równocześnie uczestniczą, przez swój udział,
organizacje radiowe i telewizyjne oraz dystrybutorzy sygnału.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2019/789 w przypadku, gdy
organizacja radiowa lub telewizyjna przekazuje sygnał będący nośnikiem
programu
dystrybutorowi
sygnału
w
drodze
wprowadzania
bezpośredniego, a jednocześnie sama nie dostarcza tego sygnału
bezpośrednio odbiorcom (zaś dystrybutor przekazuje im ten sygnał),
wówczas organizację nadawczą i dystrybutora sygnału uznaje się za
uczestniczących w pojedynczej czynności publicznego komunikowania, w
odniesieniu do której wymagane jest uzyskanie przez tę organizację i tego
dystrybutora zezwolenia podmiotów uprawnionych. Organizacje radiowe i
telewizyjne oraz dystrybutorzy sygnału powinni zatem uzyskać od
podmiotów uprawnionych zezwolenie na własny udział w pojedynczej
czynności publicznego komunikowania. Udział organizacji nadawczej oraz
dystrybutora sygnału w tej eksploatacji nie powinien skutkować jednak
wspólną odpowiedzialnością wskazanych wyżej podmiotów za to publiczne
komunikowanie (prawodawca unijny wyłącza więc w tym zakresie
odpowiedzialność solidarną nadawcy i dystrybutora)15.
Podkreślono jednocześnie, że państwa członkowskie mogą same
określić warunki uzyskania zezwolenia od podmiotów uprawnionych. Mogą
one postanowić, że art. 4, 5, i 6 dyrektywy 2019/789 stosuje się
odpowiednio do wykonywania przez podmioty uprawnione prawa do
udzielenia lub odmowy udzielenia dystrybutorom sygnału zezwolenia na
transmisję, o której mowa w art. 8 ust. 1, prowadzoną za pomocą jednego
ze środków technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 2 dyrektywy
2019/789 lub w art. 1 ust. 3 dyrektywy nr 93/83/EWG16. Prawodawca
unijny pozostawił więc poszczególnym państwom możliwość swobodnego
decydowania o warunkach uzyskania zezwolenia na taką pojedynczą
Może nim być np. operator satelitarnej platformy cyfrowej, operator sieci przewodowej
lub podmiot zarządzający serwisem internetowym, w którym udostępniane są programy
radiowe lub telewizyjne konkretnych
nadawców. Podmiot ten ogólnie określany jest w dyrektywie 2019/789 jako „dystrybutor
sygnału” (por. motyw 20 preambuły dyrektywy 2019/789).
15
Por. motyw 20 preambuły dyrektywy 2019/789.
16
Por. art. 8 ust. 2 dyrektywy 2019/789.
14
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czynność publicznego komunikowania, w tym o stosownych płatnościach
na rzecz konkretnych podmiotów uprawnionych. Regulacje krajowe
powinny przy tym uwzględniać zakres korzystania z utworów i
przedmiotów praw pokrewnych zarówno przez organizację nadawczą,
jak i dystrybutora sygnału (w ramach tej pojedynczej czynności
publicznego komunikowania). Chodzi tutaj m.in. o wyeliminowanie
niebezpieczeństwa pobierania podwójnego wynagrodzenia przez
podmioty uprawnione od nadawców i dystrybutorów za
korzystanie z tych samych dóbr w ramach jednego pola
eksploatacji. Wyjaśniono bowiem, że na dystrybutorach sygnału
(podobnie jak na reemitentach) będą spoczywać znaczne obciążenia
związane z weryfikacją lub pozyskiwaniem praw, z wyjątkiem praw
posiadanych przez organizacje radiowe i telewizyjne. Państwa
członkowskie mogą zatem wprowadzić regulacje przewidujące, że
dystrybutorzy sygnału będą korzystać z mechanizmu obowiązkowego
pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami dotyczącymi ich
transmisji w ten sam sposób jak operatorzy zajmujący się reemisją
programów.
Zwrócono jednak uwagę, że w przypadku, gdy dystrybutorzy
sygnału jedynie udostępniają organizacjom nadawczym „środki
techniczne”, w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej17, w celu zapewnienia odbioru nadania lub poprawy
odbioru tego nadania, dystrybutorów sygnału nie należy uznawać
za uczestniczących w czynności publicznego komunikowania18.
Z inną jeszcze sytuacją mamy do czynienia, gdy organizacje
nadawcze przekazują swój sygnał (będący nośnikiem programu)
bezpośrednio odbiorcom, prowadząc tym samym pierwotną czynność
transmisji, a jednocześnie dostarczają ten sygnał innym dystrybutorom w
procesie technicznym wprowadzania bezpośredniego (np. w celu
zapewnienia jakości sygnału do celów reemisji) – wówczas transmisje
tych
innych
dystrybutorów
stanowią
czynność
publicznego
komunikowania odrębną od czynności publicznego udostępniania
prowadzonej przez organizację radiową lub telewizyjną. W takich
przypadkach zastosowanie powinny mieć przepisy dotyczące reemisji
określone w art. 4–7 dyrektywy 2019/789 oraz przepisy o retransmisji
określone w dyrektywie nr 93/83/EWG19.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, można konkretnie
ustosunkować się do dwóch pytań sformułowanych przez MKiDN w ramach
konsultacji publicznych:
Por. np. wyrok TS UE z 16.03.2017 r., Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren,
Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) przeciwko
Zürs.net Betriebs GmbH, (C-138/16).
18
Por. motyw 20 preambuły dyrektywy 2019/789.
19
Por. motyw 21 preambuły dyrektywy 2019/789.
17

28

1) W
jaki
sposób
należy
potraktować
„wprowadzanie
bezpośrednie” w rozumieniu art. 2 pkt 4 w zw. z art. 8
dyrektywy – czy powinno być to nowe pole eksploatacji
wyraźnie wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych czy też ten sposób eksploatacji utworów
należy uregulować jako jeden ze sposobów nadawania lub
reemitowania?
Z powołanej wcześniej definicji „wprowadzania bezpośredniego” z art.
2 pkt 4 oraz treści art. 8 dyrektywy wynika, że ustawodawcy unijnemu
chodzi o specyficzną postać nadawania, w którego procesie występują dwa
podmioty (tzn. nadawca i dystrybutor sygnału). Potwierdza to również
sformułowanie, że taką procedurę nadawczą uznaje się za uczestniczenie
wskazanych wyżej podmiotów „w pojedynczej czynności publicznego
komunikowania”. Nieporozumieniem byłoby w tym kontekście tworzenie
jakiegoś nowego pola eksploatacji w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Bezpośrednie wprowadzanie jest bowiem
jednym ze sposobów nadawania. Nie stanowi ono odrębnej formy
eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które - w świetle
kryteriów przyjętych w polskiej doktrynie prawa autorskiego - mogłoby
stanowić „nowe” pole eksploatacji.
W rozumieniu art. 2 pkt 4 oraz art. 8 dyrektywy nie chodzi tu
natomiast o reemisję, która jest odrębnym (od nadawania) polem
eksploatacji. Z procesem wprowadzania bezpośredniego nie będziemy
mieli bowiem do czynienia w sytuacji, gdy organizacje nadawcze
przekazują swój sygnał (będący nośnikiem programu) bezpośrednio
odbiorcom, prowadząc tym samym pierwotną czynność transmisji, a
jednocześnie dostarczają ten sygnał innym dystrybutorom (np.
operatorom sieci kablowych lub satelitarnych platform cyfrowych) w
procesie
technicznym
wprowadzania
bezpośredniego;
wówczas
transmisje tych innych dystrybutorów stanowią czynność publicznego
komunikowania odrębną od czynności publicznego udostępniania
prowadzonej przez organizację radiową lub telewizyjną. W takim
przypadku
(nie
objętym
jednak
definicją
wprowadzania
bezpośredniego) zastosowanie powinny mieć przepisy dotyczące
reemisji określone w art. 4–7 dyrektywy 2019/789 oraz przepisy o
retransmisji określone w dyrektywie nr 93/83/EWG20.
2) Czy „wprowadzanie bezpośrednie” powinno
obowiązkowym
pośrednictwem
organizacji

20

Por. motyw 21 preambuły dyrektywy 2019/789.
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być objęte
zbiorowego

zarządzania tak jak reemitowanie, stosownie do art. 8 ust. 2
dyrektywy?

Odpowiedź na powyższe pytanie uzależniona jest od kategorii
podmiotu uczestniczącego w procesie wprowadzania bezpośredniego.
W związku z tym, że organizacja radiowa lub telewizyjna (nadawca)
sama kształtuje treść (zawartość) swojego programu, nie ma powodu
wprowadzania w odniesieniu do tego podmiotu konstrukcji obowiązkowego
pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Jeśli chodzi natomiast
o dystrybutora sygnału można rozważyć przyjęcie obowiązkowego
pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania. W związku z tym
jednak, że dystrybutorzy sygnału są podmiotami prowadzącymi
działalność gospodarczą i mogą dysponować odpowiednią strukturą
organizacyjną do indywidualnego negocjowania umów z podmiotami
uprawnionymi, wystarczające wydaje się przyjęcie w tym zakresie
instytucji „rozszerzonego zbiorowego zarządu” (podobnej jak uregulowana
np. w art. 21 lub art. 212 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych), z którego jednak każdy dystrybutor mógłby zrezygnować.
Implementując do polskiego prawa art. 8 dyrektywy należy jednak
koniecznie
wprowadzić
regulację,
która
wprost
wyeliminuje
niebezpieczeństwo pobierania podwójnego wynagrodzenia przez
podmioty
uprawnione
(tzn.
twórców,
producentów,
organizacje
zbiorowego zarządzania) od nadawców i dystrybutorów sygnału za
korzystanie z tych samych dóbr w ramach jednego pola eksploatacji (co
jest podstawowym założeniem ustawodawcy unijnego).
Niezależnie od zasygnalizowanych wyżej zagadnień, należy zwrócić
uwagę, że także inne regulacje wynikające z dyrektywy 2019/789
nasuwają pewne wątpliwości. Wydaje się, że większość z nich będzie
można usunąć właśnie w trakcie implementacji dyrektywy. Patrząc na to
zagadnienie z perspektywy polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, trzeba
będzie zdefiniować „dodatkową usługę online”, w kontekście możliwości
zastosowania do niej zasady państwa pochodzenia (art. 3 ust. 1
dyrektywy). Stworzona regulacja powinna wykorzystywać siatkę
pojęciową wynikającą z polskiego ustawodawstwa21 w celu wyjaśnienia, do
jakich konkretnie przekazów telewizyjnych22 będzie miała zastosowanie
polska ustawa autorska. Patrząc na terminologię wynikającą z ustawy o

Chodzi przykładowo o art. 211, art. 212, art. 213, art. 97 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz pomocniczo art. 4 pkt 2 i 6 ustawy o radiofonii i telewizji.
zawierający definicje ustawowe „audycji” oraz „programu”.
22
W ramach „dodatkowej usługi online”.
21

30

radiofonii i telewizji23 oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych24, watpliwości wzbudza pojęcie „programu”, którym posługuje
się dyrektywa25. Nie wiadomo, czy chodzi tu bowiem o cały program
informacyjny lub publicystyczny (składający się z wielu audycji m.in.
utworów)26, czy też o poszczególne audycje informacyjne27 i
publicystyczne wchodzące w skład całego programu nadawanego przez
konkretnego nadawcę. Mając na uwadze, że pojęcie programu odnosi się
także do „własnych produkcji organizacji nadawczych w całości przez nią
finansowanych”, wydaje się, że zasada państwa pochodzenia będzie miała
zastosowanie tylko do poszczególnych audycji telewizyjnych, a nie
całych programów rozpowszechnianych przez nadawców w sposób ciągły
(składających się z wielu utworów produkowanych przez różne podmioty
krajowe i zagraniczne).
Druga wątpliwość, wynikająca z art. 3 dyrektywy, dotyczy rozumienia
„głównego przedsiębiorstwa” organizacji nadawczej, mającego wpływ
na ustalanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na które będzie
wskazywała zasada państwa pochodzenia. Jest to szczególnie ważne w
przypadku nadawców, którzy prowadzą swoją działalność na terenie
różnych krajów UE posiadając tam swoje spółki. Posłużenie się w
powołanym przepisie pojęciem „głównego przedsiębiorstwa”, a nie
„siedziby” lub „miejsca zamieszkania” utrudnia dokonanie konkretnych
ustaleń. Treść dyrektywy nie wyjaśnia jednoznacznie, co należy rozumieć
pod pojęciem „głównego przedsiębiorstwa”; czy chodzi tu o wysokość
przychodów uzyskiwanych z działalności nadawczej przez różne
przedsiębiorstwa konkretnego nadawcy znajdujące się w różnych
państwach UE, czy decydująca jest np. ilość pracowników angażowanych
przez organizację nadawczą. Wydaje się, że rozstrzygającym nie będzie tu
także państwo, w którym nadawca posiada koncesję lub zezwolenie na
prowadzenie swojej działalności (zwłaszcza, że większe, międzynarodowe
podmioty nadawcze mogą mieć siedziby w różnych krajach i mogą
podlegać kilku regulatorom). Mając na uwadze wskazane wyżej
wątpliwości, sensownym wydaje się zdefiniowanie przez polskiego
ustawodawcę – na etapie implementacji dyrektywy – pojęcia „głównego
przedsiębiorstwa”.28

Por. np. art. 4 pkt 2 i 6 ustawy o radiofonii i telewizji zawierający definicje ustawowe
„audycji” oraz „programu”.
24
Por. np. art. 211, art. 212, art. 213 , art. 97 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
25
Jest to szczególnie istotne z perspektywy konieczności implementacji dyrektywy do
polskiego prawa.
26
Taki jak np. TVN 24, Polsat News, TVP Info.
27
Przykładowo Fakty TVN lub Wydarzenia emitowane w Polsacie.
28
Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku ustalania państwa członkowskiego UE, w
którym został „ustanowiony” dostawca audiowizualnych usług medialnych (np. konkretny
nadawca telewizyjny) – por. np. art. 1a ustawy o radiofonii i telewizji.
23
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Po trzecie, konieczne będzie poszerzenie zakresu art. 211 pr. aut.,
tak aby jego hipotezą została objęta także reemisja dokonywana przez
operatorów platform cyfrowych i usług internetowych prowadzonych w
środowisku kontrolowanym (chodzi o sieci zamknięte oparte na protokole
IP). Warto rozważyć również zmianę obecnej regulacji dotyczącej
mediacji, wynikającej z art. 85 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami
autorskimi i pokrewnymi, która powinna zostać rozszerzona także na
spory związane z zawarciem umowy między organizacją nadawczą i
operatorem reemitującym jej program. Z obserwacji praktyki wynika, że
realne efekty takiej mediacji mogłyby pojawić się wówczas, gdyby była
ona obowiązkowa29.

Kierownik projektu

Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Jeśli z wnioskiem o jej przeprowadzenie wystąpi: reemitent, organizacja nadawcza lub
organizacja zbiorowego zarządzania.
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