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Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

Szanowny Fanie Ministrze,
na podstawie § 81

uchwały

Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29

pracy Rady Ministrów (M .P. poz. 979),

przekazuję

w

załączeniu

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (UC 123), z
posiedzeniu Rady Ministrów.

został

Projekt

października

prośbą

2013 r. - Regulamin

projekt ustawy o zmianie ustawy

o jego rozpatrzenie na

wpisany do

najbliższym

Wykazu Prac Legislacyjnych

i Programowych Rady Ministrów pod poz. UC 123.
Dec yzją Zespołu

projektu ustawy
dyrektyw ę

Rządu

do spraw Programowania Prac
uległ

z dnia 19 grudnia 2014 r. , zakres ww.

zmianie poprzez jego ograniczenie

wyłącznie

Parlamentu Europejskiego i Rady 20 11/ 77/ UE z dnia 27

do przepisów
września

wdrażających

2011 r.

dotycząca

zmiany dyrektywy 2006/ 116/ WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw
pokrewnych.

Pozostałe

zostały wyłączone

projektowane zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

do odrębnego procedowania, tj. projektu wpisanego do Wykazu Prac

Legislacyjnych i Programowych pod poz. UC 159.
Informuj ę, że Stały

Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2015 r.

i rekomendował Radzie Ministrów ww. projekt ustawy wraz z
Spraw Zagranicznych.
Zagranicznych oraz
Rzą dowe go

Przedkładany

został

projekt ustawy

zwo lniony z

obowiązku

przyjętymi

uwzg l ęd nia

rozpatrzenia przez

Centrum Legislacji (znak pisma RCL.DPS.50-1 25/14).

Z poważaniem,

1Z -03- Z015

Łl2 !1G( t5"

f

uwagi

przyjął

uwagami Ministra
Ministra Spraw

Komisję

Prawniczą

projekt z dnia ll marca 2015 r.
USTAWA

z dnia

2015 r.

o zmianie ustal\')' o Jlrawie ~mtot-skim i prawach pokrewnych

1
t

Art. 1. W ustcmie z dt:tia 4 Iutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 63 L z p6m. zm. 2 j) wprowad7~ si~ nast((pujqce zmiany:

I)

\.\ art. 36 dodaje sit; pkt 5 w brzmieniu:
,5) w odniesieniu do utworu slowno-muzyczJiego, jez.eli utwor slowny i utwor
muzyczny zostaly stworzone specjalnie dla danego utworu slm\no-muzycznego od smierci p6Zniej zn1arlej z wymienionych os6b: autora utworu slownego albo
kompoz)10ra utworu muzyczJiego.":

2)

art. 89 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 89. I. Prawo, o kt6rym mowa \\ m1. 86 ust. l pkt 2 oraz ust. 2. wygasa

z upl)wem lat pittcdziesi~tciu nast((pujqcych p._; roku. w kt6rym nastqpilo wykonauie
utworu lub dziela sztuki ludowej.

2. Jezeli w okresie, o kt6rym mmva \\ ust. I. na'>tqpila publikacja lub itme
rozpowszechnienie artystyczncgo wykonania utrwalonego w inn} spos6b niz na
f(mogramie. okres ochrony liczy siit od tego zdarzenia. a gdy mialy miejsce obydwa · od
tego z nich, kt6re mialo miejsce wczdniej.
3. Jezeli \\ okresie. o kt6rym mowa '' ust. l, nastqpila publikacja lub inne
t\lZpO\\ szedmienie

o kt6rym

1110\.\ a

mtystycznego \\ykonania utn\alonego na f(mogramie. prawo.

\\ art. 86 ust. I pkt 2 uraz ust. 2. wygasa z uplywem lat

siedemdziesi~ciu od tego zdarzenia, a gdy mial) miejsce obydwa - od tego z nich. kt6re
mialo miejsct \\czdniej.'';

1'

!,

Ninicjsza ustawa \\draza dyrckt)'\\'r Parlmnentu Eump.:.H.kgo i Rady 2011'77lH: L dnia 27 wrzdnia
2011 r. dotyczqc<! zmiany dyrektyw,; 2006 1 116 WE w spra\\ie czasu ochrony prawa autorskiego i niektorych
pra\\ pok.rewnjch (Dz U.llE L 265 z ll.l0.20ll, s. 1).
Zmiany tekstu jednolitego \\ymienionej ustaW) zostal) oo'loszone w Dz. U z 2006 r. Nr 94. poz. 658
i Nr 121, poz. 843. z 2007 r. Nr 99. poz. 662 i Nr 181. P•)Z !293. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r
Nr 152.poz 1016

3)

wart. 95 ust. 1 i 3 otrzynuti~ hrzmienit::

,.2. Jezdi \\ okresie, o kt61)111 mowa \\ ust. l, fonogram zostal opublikowany,
prawo. o kt6rym mmYa w art. 94 usc 4 i 5, \\ygasa z uplywem lat siedcmdziesit;ciu
nast~pujl!cych po roku. w kt6rym fonogram zostal opublikowany.

3. Jezeli w okresie, o kt6rym mowa w ust. I, fonogram nie zostal opuhlikowany

i jezeli w tym okresie zostal rozpowszechniony w inny spos6b, prawo. o k'16l)ID mowa
\\ art. 94 ust. 4 i 5. wygasa z uplywcm lat siedemdziesictciu nastt(plljl!cych po roku,
w kt6t'}'l11 fonogrrun zostal rozpowszechniony:·:
4)

po mt. 95 1 dod'lie si~ art. 95 -95.J w brnnieniu:
2

,.Att. 95 2 • I. Jezeli po uply\\ie lat pi¢dziesit;ciu od puhlikacji fonogrruuu albo jego
rozpowszeclmienia w itmy spos6b. producent ionogrdllm nie wprowadza do obrotu
wystarczajqccj liczby egzemplarzy fonogramu. kt6ra. hiorqc pod uwagt; jego charakter.
zaspok~alaby racjonalne potrzeby odhiorc(m. lub nie udostt;pnia go publicznic '' taki

spos6b, aby kazdy m6gl miec do niego dostt;p '' miejscu i czasie przez siebie
\Vybranym, artysta wykonawca alho jego spadkohierca mozc wypo\vicdziec umowy, na
mocy kt6rej prawa do artystycznego \\ ykonania zostaly przeniesione \\ tym zakresie na
producenta fonogramu, albo umowt;. na mocy kt6rej producentowi fonogramu udzielona
zostala w tym zakresie wylctczna licencja na korzystanie z artystyc?Jlego wykonania.

2. Wypowiedzenie umowy, o kt6rym mowa w ust. L staje si<; skuteczne. jezeli
producent w terminie jedncgo roku od dnia diln;czcnia mu oswiadczcnia przez artyst~t
v\ykonawct; albo jego spadkobierc~ o wypowiedzeniu umowy. nie rozpocznie
korzystania z t<.mogramu w ?.aden ze sposoOO\\. o kt6rych mowa "' ust I.

J. Prawo do \\)'PO\\iedzenia UIUO\\~.
zrzeczeniu

si~

(i

kt6rym mowa w usL L nie podlega

ani zbyciu.

4. Jezdi fonogram zmnera utn\alenit· wykonali kilku artyst{m \\)'kom:mc(m.
uprawnienit'. o ktbrym mow a \\ ust. I. prZ) slug:uje kazdemu z nich osobno.
5. Prawn producenta fonogramu. o kt6rym mowa \\ art. 94 ust. 4 i 5. wygasa
w razie skutecznego wypowiedzenia umowy. o k t6rym mowa w ust. I , "" odniesieniu do

"' szystkich artystycznych wykonan utrwalonych na tym f(mogramie.
Art. 95 1 . I. Jezeli przeniesienie pnm na prnducenta t<mogramu alho udzielenie mu
wylClcmej

licencji

na

korzystanie

z

arl) stycznego

wykonania

nasuwilo

za

jednorazowym wynagrodzeniem, artysta \\)konawca jest uprawniony do corocznego
dodatkowego '"-ynagrodzenia naleznego o...i producenta tonogramu za ka.Zdy rok

nastctpt~it1CY po uplywie lat pi~cdziesi~ciu pt' roku publik.acji fbnogramu albo jego

rozpowszeclmienia w inny spos6b.

1. Na ''YPlatt; \\}'nagrodzenia, o kt6rym mo\nl w ust. 1. producent fonogramu
przeznacza 20% przychodu uzyskanego w poprzednim roku z tytulu zwielokrotniania.
wprowadzania do obrotu i publicmego udost~pniania fonogramu w taki spos6b. aby
kazdy m6glmiee do niego dost<tp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Prawo do wynagrodzenia, o k16rym mowa '' ust. l, nie podlega zrzeczeniu si~
ani zbyciu.

4. Wyplata wynagrodzenia, o k1:6rym mo\\a w ust. I,

nast<tp~je

za posrednictwem

organizacji zbiorowego zarz£Jdzania pmwami pokrewnymi do ru1ystycznych wykonan.

5.

Organizacj~

zbiorowego zar~dzania. o kt6r~j mowa w ust. 4, \\'}'7Jlacza, na

okres nie dluzszy niz pi<tc lat, minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego po przeprowadzeniu konkursu u\\zg.l~dniaj£Jcego nast"tp~j~ce kt}1eria:
1) reprezentatywuosc:
2) zdolnosc orgru1izacyjm.J do realizacji 7..adruna w spos6b zapewniaj£Jcy efekt)'\\11}

pob6r wynagrodzet1. o kt6rych mowa w usL I . i ich wyplaty:
3) skutecznosc i prawidlowosc dzialru1ia:

4) z..asadnosc planowatl)'ch koszt6w wyplaty wynagrodzen, o kt6rych mowa

v. ust. I, i ich wysokosc.
6. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

w Biuletynie lnformacji Publicznej na

swo.ki

~tn.mie

oglasz~t

podmiotowej konkurs. o ktotym

mowa w ust. 5. oraz jego wynik.

7. Organizacja zbiorowego zarz'ldzania prawami pokrewnymi do artystyclJlych
wykonall biorq.ca udzial w konkursic. o kt6rym mowa \\ ust. 5. mo:ze zlozyc do ministra
wlasciwego do spraw kultury i ochrony dzkdzid\\a narodm\ego. \\ terminie 7 dni od
dnia ogloszenia wyniku tego konkursu. od\h•lanic r11.l jcgo \\)niku ze \\zglydu na
t111:l'Uszenie przepis6w prawa.

8. Minister wlasciwy do spra\\ kultur; i ochrony dziedzictwa narodowego
rozpatruje odwolanie. o kt6rym mowa \\ ust.

7 . \\

tenninie 14 dni od dnia jego wplywu

do urzttdu obsluguj~ccgo tego ministra. W prz,:, padku uwzglydnierua odwolania minister
wlasciwy do spra\\' kultury i ocbrony dziedzid"\va narodowego uniewaznia konkurs.
o kt6rym mowa w ust. 5.
9. At1ysta wyk.onawca lub organizacja zhiorowego zarZ(!dzania. o kt6rej mowa

\\ ust. 4.

mog::~

domagac si~ od produccnta lt·:-t•)gramu udzidenia \\szdkich informacji

oraz udost<;pnienia dokument6w niezbychl)Th do ok:reslenia wysokosci naleznego im
\\-ynagrodzenia. o kt6rym mmva w ust. 1, i jego wyplaty.

I0. Iviinister wlasciwy do spnm htltury i ochrony dziedzjctwa narodowego. po
zasi<tgtliyciu opinii organizacji zbiorowego zar~dzania prawami pokrewnymi do
artystycznych ''}'konan i prawami do H.mogram1-'\\- okreslio w drodze rozporzctdzenia:
0

I) spos6b pobiermlia wynagrodzenia, o kt61}nl mowa w ust I. dokonywania

z niego potrqceti oraz jego wyplaty. biorqc pod uwag'( kmliecznosc zapewnienia, aby
pob6r i '"'yplata tego wynagrodzema byly dokonywane w spos6b efektywny

i przejrzysty, a potn}cenia byly uzasadnione i udoktm1entowane;
2) wymagany 7.akres infonnacji umieszcz.anych w ogloszeniu o konkursie.

o kt6rym mmva w ust. 5. majctc na uwadze. ze minimalny zakres tych informacji
powinien obejmm,·ac co n~mniej warunki ua.~sU1ictwa w konkursie. termin skladania
oft~rt

i kryteria ich oceny:
3) zakres

dokumentacji

konkursowej.

maJqC na uwadze.

Zi!

zakres tej

dokumentacji powinien co najmniej okrdlac: warunki uczestnictwa w konkursie.
o kt6rym mowa w ust. 5. wymagania jakim p<l\\inna odp<l\\iadac oterta i kryteria ocen)
ofert~

4) tryb postypowania konkursowego. maj~~c na uwadze przejrzystosc. rzeteh1osc

i obiektywnosc postt;powcmia konkursowego.
Art 95-1• Jezeli przeniesienie praw na producenta fonogramu albo udzidenie mu
licencji na korzystanie z mtystycznych wykonan nao;t'!pifo za wynagrodzeniem
wyplacanym artyscie wykonawcy przez producenta fouogrmuu okresowo. od wyplat z
tego tytulu nie potrqca si~ zaliczek ani innych odliczen okreslonych ,,- tej umowie po
uplywie lat pi~cclziesiyciu od publikacji f{mogramu albo jego rozpowszechnienia w inny
spos6b.'",
1

Art. 2. l. Przepisy art. 89 usL 3. art 95 usL 2 i 3 oraz art 95:::-95 ustawy wymienionej

w art I, v. brnnieniu naclanym niniejsn~ ustawa. stosu.ic sit; do mtystyanych wykot~mi
i tonogram6w, kt6re \\ dniu l listopaJa 20 13 r. podlegaly ochronic na podstawie

dotychczaso\vych przepis6w, oraz do artystycznych \\)'konan i fonogram6w powstalych po
tym dniu.
2. Jezeli rozpoczt;te przed chliem wejscia w zycie niniejszej ustawy korzystanie
z artystycznego wykonania lub fonogramu byt~. wedlug przepiso\\ dotychczasowych

5-

dozwolon , natomiasl od tego dnia wymaga zeZ\-\{lknia, lo moze by~ ono l"outynum\·ane p ld
\\'ru·unkiem. ze upra\\niony otrzyma stosm\ne \ ynagrolzcuie nalezne o l dnia w jscia

\\ z cie niniejszej ustawy.
At·t. 3. I. Przepi art. 36 pk1 5 usta\\} wymienionej w art. J. w brzmi niu nadanym

nini jsz<t ustawa, stostlie si do utworO\\ slo\\no-muzyczn;ch, '' l1:6rych utwor slo\\ll} lub
ut w6r muzy 'Zll)' ''" dniu 1 listopada 201-: r. pod legal ochronie na podsta\\ie doty ·hcza mvych
przepis()\-.. , omz do ut\\or6w slo\\no-muzycznych sh\orzonych po tym dniu.
2. Jezcli rozpocz<;te przed dniem wejscia '' zycie niniejszej ustawy korzystanie
z utworu, o kt6r m mmva w ust. 1, bylo wedlug przepis6w dotychczasm: ·ych dozwolone.
natomiast od tego dnia w-ymaga zezwolenia, to mo7e bye ono kontynum\ane na podstawie
dotycbc?.asowych przepiSO\\ .
Aa·t. 4. Umowa. na mocy ktbrcj prawa do adystycz.nego wykonani£1 zd:tal~ przeniesione
na producenta fonogramu, albo umowa.. na mo -~ kt6r~i produccnto\\i t(mdf:_'ramu udzielona
zostala \\)'l~c711a licencja na korzystanie z art~ st~ cznego wykonani~L z.awarte do dnia

l listopada 1( J3 r.. zachowuj4 po t)m dniu moe olxm.i<tzttj~1Cc1- chyba 7 strony po~;tanowily
inaczej
Art. 5. lJstawa wchodzj w zycie po uplywie 14 dui od dnia ogloszenia.
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