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STANOWISKO 

w sprawie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego z dniach 03.05.2021. 

Niniejsze stanowisko dotyczy projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego z dnia 

03.05.2021 oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym w szczególności projektu rozporządzenia 

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu   z dnia ........ 2021 r.  w sprawie typów 

urządzeń́ i nośników, od których pobiera się̨ opłatę̨ i wysokości opłat. 

1. Skutki społeczne proponowanych rozwiązań 

Na wstępie należy zaznaczyć, iż troska i wsparcie dla twórców i artystów są istotnym celem, 

jakie nakłada na siebie każde Państwo. Stymulacja procesów twórczych i artystycznych, rozwój 

kultury poprzez zapewnianie stabilnych warunków twórczej pracy jest ważne, nie tylko 

z punktu widzenia samych twórców i artystów, lecz również całego społeczeństwa. 

Trudność w projektowaniu przepisów prawa funkcjonujących na styku kultury i nowoczesnych 

technologii jest tym większa, gdyż oba obszary niejako rządzą się własnymi prawami 

a  prędkość ich rozwoju jest często bardzo różna.  

Projektowana ustawa wprowadza istotne rozwiązania w zakresie opieki nad twórcami 

i artystami, takie jak Karta Artysty czy stworzenie Polskiej Izby Artystów. Systemowe 

propozycje dające efektywne rozwiązania dla tej grupy zawodowej wydają się być potrzebne.  

Z niepokojem odnotowaliśmy jednak poruszone w ustawie kwestie dotyczące określonych 

źródeł i zasad finansowania proponowanego funduszu wsparcia składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne dla najmniej zarabiających artystów, a mianowicie znaczące 

rozszerzenie tzw. „opłaty reprograficznej”. W przeciwieństwie do systemu obowiązującego 

innych pracowników oraz przedsiębiorców, w przypadku sektora kultury to nie 

na pracownikach i pracodawcach miałby spoczywać główny obowiązek finansowania składek 

przeznaczonych na świadczenia społeczne, lecz na konsumentach i przedsiębiorcach, którzy 

ani nie korzystają z wytworów kultury danych artystów, ani nie zatrudniają ich. Tworzy to 

niejako równoległy wobec obowiązującego w Polsce i niesprawiedliwy społecznie system 

wsparcia, który zamiast wspierać twórców i artystów w rozwoju i przedsiębiorczości 

artystycznej, gratyfikować będzie ich małą aktywność zawodową.  

Wszelkie propozycje dotyczące wsparcia dla twórców i artystów powinny opierać się o zasady 

sprawiedliwości społecznej i równego traktowania obywateli oraz uwzględniać rozwiązania 

https://kigeit.org.pl/
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rozwojowe, które pomogłyby twórcom i artystom w docieraniu z ich twórczością do szerokiego 

grona odbiorców i uzyskiwaniu godziwych dochodów umożliwiających samodzielne opłacanie 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Byłoby to zgodne z szeroko rozwijaną 

w innych krajach europejskich, ale także w Polsce, ideą przedsiębiorczości artystycznej, 

zgodnie z którą twórców i artystów (szczególnie młodych w ramach kształcenia zawodowego) 

należy doposażyć w wiedzę i umiejętności odnalezienia się na rynku ze swoją działalnością 

artystyczną i budowania swojej kariery jako twórcy i artysty. Szereg uczelni artystycznych 

w Polsce już realizuje zajęcia z tego zakresu wspierając młodych twórców i artystów 

w aktywnej postawie zamiast przyjmowania biernej roli osoby oczekującej wsparcia 

ze środków publicznych. 

Z założenia, działalność „artysty zawodowego” powinna umożliwiać utrzymanie się i opłacanie 

składek, podobnie jak każda inna działalność zawodowa i gospodarcza. Niezależnie od 

zachowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów, 

rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności powinny być dostępne dla nich na takich 

samych zasadach jak dla innych osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym 

dostępność ulgi na start i ulgi dla mikroprzedsiębiorców). Z punktu widzenia równego 

traktowania obywateli trudno zgodzić się z użytą w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) 

argumentacją, że opcję traktowania twórców i artystów jak mikroprzedsiębiorców, czy 

prowadzenia przez nich działalności gospodarczej uznano za zbyt uciążliwą, m.in. z uwagi na 

konieczność prowadzenia księgowości. W przypadku innych zawodów wykonywanych 

w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (czyli poza umową o pracę/umową zlecenia) 

państwo nie identyfikuje bynajmniej takiej uciążliwości, jak też nie zapewnia wsparcia 

finansowego w postaci częściowego opłacania składek. Jeżeli obywatel chce utrzymać się 

z prowadzonej działalności gospodarczej (np. jednoosobowej), musi sam zadbać o to, aby 

sprzedawane przez niego produkty czy usługi znalazły odpowiednią ilość odbiorców. 

Tymczasem, w przypadku działalności artystycznej, projekt zakłada, że sam fakt uzyskania 

statusu „artysty zawodowego” (do czego uprawnia m.in. ukończenie studiów artystycznych) 

umożliwia uzyskanie znaczącej dopłaty do składek, bez względu na wymiar wykonywanej 

twórczości artystycznej i na to, czy jest zainteresowanie i zapotrzebowanie odbiorców na 

twórczość artystyczną danej osoby, czy też nie.  

Rozumiemy i doceniamy ważną rolę sztuki w życiu społecznym i widzimy tu istotną rolę 

państwa w jej wspieraniu, uważamy jednak, że kosztów finansowania części składek świadczeń 

społecznych i zdrowotnych twórców i artystów nie powinno przerzucać się na obywateli 

i przedsiębiorstwa. Tymczasem projektowane przepisy odniosą taki właśnie skutek.  

Zaskakującym jest, że w Ocenie Skutków Regulacji projektodawca nie uwzględnił w ogóle 

wpływu proponowanych przepisów na konsumentów, mimo że wzrost cen detalicznych 

urządzeń objętych opłatą reprograficzną jest nieunikniony. Warto zauważyć, że podobna 

sytuacja miała miejsce przy wprowadzaniu tzw. „podatku cukrowego”, gdzie ustawodawca 

mylnie zakładał, że nałożenie nowej daniny na przedsiębiorców nie przełoży się na wzrost cen 

detalicznych, tymczasem ceny produktów objętych ustawą wystrzeliły w górę. Pragniemy 

przypomnieć, iż także Federacja Konsumentów wskazywała1, iż proponowana zmiana opłaty 

uderzy w konsumentów i zwiększy skalę wykluczenia cyfrowego Polaków. W efekcie 

wprowadzenia proponowanych zmian w zakresie opłaty reprograficznej wszyscy obywatele 

(także ci osiągający niskie dochody i nie mogący liczyć na szczególnie traktowanie przez 

państwo) kupując urządzenia objęte nową opłatą (w tym sprzęt niezbędny do nauki i pracy), 

będą pośrednio musieli łożyć na twórców i artystów, także tych, których twórczość nie 

odpowiada ich upodobaniom i potrzebom. Bardzo niska marżowość na rynku dystrybucji 

                                                           
1  http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,1479,wykluczenie-cyfrowe-podczas-pandemii.html  

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,1479,wykluczenie-cyfrowe-podczas-pandemii.html
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sprzętu elektronicznego to kolejny czynnik, który spowoduje konieczność podniesienia cen 

detalicznych. 

W tym kontekście nie sposób nie zauważyć, że przedłożone do konsultacji publicznych 

dokumenty, w szczególności na poziomie OSR i uzasadnienia do projektu rozporządzenia 

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie typów urządzeń i nośników od 

których pobiera się opłatę i wysokości opłat (dalej „projekt rozporządzenia”) zawierają 

wykluczające się założenia i w tym zakresie wymagają dalszych analiz i poprawy. Mianowicie 

jak już wyżej wskazano, w OSR Projektodawca zakłada, że opłata nie spowoduje wzrostu 

płaconych przez konsumentów cen urządzeń i nośników objętych opłatą. Brakuje w OSR 

jakichkolwiek wyliczeń i analiz, które stanowiłyby podstawę do takich twierdzeń, a OSR 

ogranicza się w tym zakresie do stwierdzenia – niepopartego żadnymi danymi– że 

Przewidywane w ramach regulacji podwyższenie opłaty reprograficznej nie powinno wpłynąć 

na ceny sprzętu elektronicznego […] Autorzy projektu zakładają, że producenci sprzętu, by 

utrzymać konkurencyjność oferowanych produktów będą musieli obniżyć ceny, by 

zrekompensować wzrost opłaty […]. Jak już wiemy analogiczne założenia poczynione podczas 

prac nad tzw. podatkiem cukrowym nie sprawdziły się i nic nie wskazuje na to, aby miały się 

sprawdzić w przypadku opłaty reprograficznej. A jednocześnie przedstawione w OSR 

założenia są wprost sprzeczne z założeniami, jakie zostały przyjęte i wyartykułowane 

w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, gdzie projektodawca z kolei przyjął, że nowe 

zasady pobierania opłaty reprograficznej nie będą miały wpływu na przedsiębiorczość. 

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia napisano bowiem wprost, że Rozporządzenie nie 

dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków 

przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej oraz, że Rozporządzenie nie wpływa 

na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Nie można się z tym 

zgodzić, skoro projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek wnoszenia 

opłaty i rozliczania się z niej przed naczelnikiem urzędu skarbowego, a jednocześnie 

Projektodawca zakłada, że przedsiębiorcy wezmą opłatę „na siebie” i nie podniosą cen, które 

płacą konsumenci. Podsumowując, obecne brzmienie dokumentów przedłożonych 

do konsultacji publicznych prowadzi do wniosku, że z jednej strony Projektodawca zakłada 

(naszym zdaniem niesłusznie), że wprowadzenie opłaty nie spowoduje podniesienia cen 

urządzeń, a jednocześnie zakłada (także niesłusznie), że wprowadzenie tej opłaty w nowej 

formule nie wpłynie na przedsiębiorców, którzy mają być obowiązani do jej wnoszenia. 

Na gruncie ekonomii nie da się pogodzić obu tych założeń w ramach jednego projektu i trzeba 

przyjąć, że przynajmniej jedno z nich jest błędne i wymaga poprawienia i odpowiedniego 

uwzględnienia na poziomie analizy i projektowanych dokumentów (w tym w szczególności 

OSR i uzasadnienia do projektu ustawy i projektu rozporządzenia).  

Należy przy tym zwrócić uwagę na kontrowersyjność pomysłu płacenia dodatkowego podatku 

przez konsumentów (bezpośrednio lub pośrednio) na rzecz twórców i artystów, 

w szczególności w dobie najwyższej dotychczas świadomości i aktywności społecznej 

w zakresie finansowania legalnych źródeł, czy dotowania wybranych przedsięwzięć 

artystycznych. Konsumenci chcąc sięgnąć po twórczość innych osób, których chcą wspierać 

swoimi funduszami, opłacają dostęp do ich dzieł, do legalnych źródeł cyfrowych, ale także 

finansują szereg projektów, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Crowdfunding na rzecz 

nagrania nowych albumów muzycznych, czy stworzenia jakościowych mediów jak radia 

internetowe jest zjawiskiem niesłychanie silnym w Polsce i świadczy o świadomym wyborze 

konsumentów, po jakie treści chcą sięgać i jakich artystów chcą wspierać. Zmuszenie ich do 

tego, aby wbrew swoim wyborom opłacali podatek na rzecz artystów, po których dzieła nie 

sięgają może wzbudzić uzasadniony opór społeczny. 
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2. Konieczność przeprowadzenia badań hipotetycznej straty ponoszonej przez artystów 

wskutek dozwolonego użytku prywatnego oraz wartości jej rekompensaty 

W wybranych krajach UE prowadzone są badania hipotetycznej straty ponoszonej przez 

środowiska twórcze wskutek dozwolonego użytku prywatnego oraz wartości jej rekompensaty. 

Ostatnie badania takie prowadzone w metodyce SOLL-IST opublikowane zostały w Belgii2. 

Badanie to wykazało malejący trend wartości straty (ok 10,4 mln EUR) coraz bardziej 

odbiegający od wartości rekompensaty (18,4 mln EUR). 

Również ostatnie badania niemieckie z 2020 r. wskazują konsekwentny spadek kopiowania 

utworów, a co za tym idzie także hipotetycznej straty twórców (Bitkom: „Verbraucher haben 

kaum noch Interesse an Privatkopien“3 . 

Wyniki powyższych badań wskazują jednoznacznie, że hipotetyczna strata twórców, czyli 

podstawa prawna do opłaty reprograficznej (czy też opłaty od czystych nośników) ma coraz 

mniejszą wartość finansową i Państwa Członkowskie będąc zobowiązane do ustanowienia 

adekwatnego systemu rekompensaty także powinny dokonać obniżenia wartości tej 

rekompensaty. Tym większe zaskoczenie budzi w nas koncepcja jej podnoszenia. 

KIGEiT proponuje przed dalszymi krokami legislacyjnymi przeprowadzenie wspólnych 

rzetelnych badań (z wykorzystaniem doświadczeń europejskich) zleconych wspólnie przez 

samorząd gospodarczy oraz organizacje twórców, których wyniki stanowiłyby podstawę 

do dalszych prac nad wysokością opłat, którymi za pośrednictwem opłaty w cenie urządzeń 

elektronicznych (po ich wcześniejszym zdefiniowaniu) obciążani są konsumenci w zamian za 

prawo do korzystania z dozwolonego użytku prywatnego. W naszej opinii takie badania 

mogłyby zostać sprawnie przeprowadzone w ciągu miesiąca od uzgodnienia ich metodyki.  

3. Opłata reprograficzna a „godziwa rekompensata 

Analizując projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego z dnia 03.05.2021 roku, nie 

sposób nie odnieść się do pojęcia „godziwej rekompensaty” w kontekście treści art. 57 pkt. 1 

i 2 rzeczonego projektu.  

Opłata reprograficzna (opłata od „czystych nośników) łączy się nierozerwalnie z pojęciem 

„godziwej rekompensaty”, które rozumiane jest jako rekompensata z tytułu szkody poniesionej, 

tu i teraz, przez twórców i podmioty praw pokrewnych, której doznają wskutek masowego 

wykorzystania utworów przez konsumentów w ramach dozwolonego użytku osobistego.  

Obowiązek wprowadzenia do ustawodawstwa państw członków Unii Europejskiej instytucji 

„godziwej rekompensaty” wynika z art. 5 ust. 2 lit. b Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 roku w sprawie harmonizacji niektórych aspektów 

praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.  

Punkt 35 preambuły tejże dyrektywy określa podstawowe zasady i kryteria realizacji „godziwej 

rekompensaty”, pozostawiając Państwom Członkowskim swobodę w zakresie określenia 

podmiotu, który powinien uiścić omawianą rekompensatę. Państwa Członkowskie same 

decydują również o formie, szczegółowych warunkach oraz ustalają wysokość godziwej 

rekompensaty z tytułu szkody poniesionej przez twórców i podmioty praw pokrewnych, której 

                                                           
2  Mazars: „Economic Study: harm caused to Copyright holders derived from Private Copying in Belgium”, 

17  lipca 2020  
3  https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Verbraucher-haben-kaum-noch-Interesse-an-

Privatkopien#item-6663--2-close)   

http://kupujekopiuje.pl/godziwa-rekompensata/
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Verbraucher-haben-kaum-noch-Interesse-an-Privatkopien#item-6663--2-close
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Verbraucher-haben-kaum-noch-Interesse-an-Privatkopien#item-6663--2-close
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doznają wskutek masowego wykorzystania utworów przez konsumentów w ramach 

dozwolonego użytku osobistego. Ww. dyrektywa wymaga, by przy tych ustaleniach jako 

kryterium stosować potencjalną szkodę poniesioną przez podmiot praw autorskich i praw 

pokrewnych. 

Projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego z dnia 03.05.2021 roku, z uwagi, już 

choćby, na treść art. 57 pkt. 2 w zakresie projektowanego art. 20e ust. 1 i 2 nie odnosi się, 

w swym pewnym zakresie, do pojęcia „godziwej rekompensaty” w kontekście treści 

postanowień tejże dyrektywy, a to z uwagi na obciążenie zobowiązanych związane 

z ponoszeniem opłat związanych ze składkami na świadczenia społeczne twórców i artystów 

(np. emerytalne) związane z Funduszem Wsparcia, który w żaden sposób nie mieści się 

w kategorii „godziwej rekompensaty”, a które to świadczenia społeczne powinny być 

realizowane w ramach odrębnych funkcji Państwa i procedury.  

4. Niepełny zakres beneficjentów proponowanych rozwiązań 

Zwracamy uwagę, że opłaty reprograficzne i opłaty od czystych nośników na gruncie 

przepisów prawa autorskiego stanowią opłatę za dozwolony użytek wszystkich kategorii 

utworów chronionych lub przedmiotów praw pokrewnych. Nie znajdujemy podstaw do 

uprzywilejowania podmiotów uprawnionych do repartycji tych środków w zakresie wyłącznie 

„artystów zawodowych”. Nie wszyscy twórcy są artystami. Bardzo istotną część utworów 

utrwalanych lub kopiowanych stanowią utwory naukowe (w tym publikacje specjalistyczne, 

podręczniki, materiały edukacyjne), publicystyczne (prasa drukowana, reportaże, telewizyjne 

serwisy informacyjne), techniczne, itp. Przyznawanie opłat reprograficznych i od czystych 

nośników w części przewidzianej dla Funduszu Wsparcia wyłącznie „artystom zawodowym”, 

jest nieuzasadnione i dyskryminuje inne, pozaartystyczne formy twórczości (np. naukowców, 

dziennikarzy). Prowadzi to do sytuacji, gdy „artyści zawodowi” uczestniczą w repartycji 

dwukrotnie a pozostali twórcy jednokrotnie. Dodatkowo, w zakresie praw pokrewnych, 

zupełnie pominięto dysponentów praw do nadań. W naszej ocenie repartycja opłat 

reprograficznych i opłat od czystych nośników powinna obejmować wszystkie formy 

twórczości oraz wszystkie kategorie praw pokrewnych na równych zasadach. Tym samym, 

odpowiedniej modyfikacji wymagałby art. 57 projektu ustawy w odniesieniu do nowego 

art.  20  e ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Konieczność zmiany podstawy naliczania opłat z wartości brutto na wartość netto. 

Trudno jest zrozumieć dlaczego Projektodawca przyjął wartość brutto, jako podstawę 

naliczania opłaty, wprowadzając tym samym niejako „podatek od podatku”.  

Ponadto, pobieranie opłat od wartości brutto prowadzi do nieusprawiedliwionego różnicowania 

różnych grup producentów, dystrybutorów, importerów. Jeżeli na różne urządzenia 

reprograficzne lub nośniki są lub będą wprowadzane różne stawki VAT, to proponowane 

przepisy skutkowałyby uprzywilejowaniem podmiotów, które wprowadzają na rynek krajowy 

urządzenia lub nośniki objęte niższą stawką VAT. Takie nierówne traktowanie przedsiębiorców 

nie znajduje ani prawnego ani gospodarczego uzasadnienia.   

Jednocześnie, w naszej ocenie podstawa naliczania opłaty została sformułowana w sposób 

niejasny (art. 57 pkt 1, nowe brzmienie art. 20 ust. 4 ustawy o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych): 

 „Opłata ma wysokość od 1 do 4 procent: 

1) kwoty brutto należnej z tytułu pierwszej sprzedaży towaru, o którym mowa w ust. 1, 

http://kupujekopiuje.pl/godziwa-rekompensata/
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2) wartości rynkowej towaru, o którym mowa w ust. 1, z dnia pierwszego przekazania albo 

pierwszego przyjęcia w użytkowanie dokonanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." 

Nie wiadomo jak rozumieć ten przepis, tj. kiedy podstawą będzie wartość rynkowa – czy urząd 

wybierze sobie kwotę wyższą, czy chodzi o sytuacje, w których nie będzie kwoty brutto 

należnej z tytułu pierwszej sprzedaży towaru. Nie jest także dla nas jasne co Projektodawca 

miał na myśli pod pojęciem „przekazania”. Tym samym przepisy te wymagają 

doprecyzowania. 

6. Widełki opłaty na poziomie ustawy.  

Nie ma uzasadnienia dla wprowadzania na poziomie ustawy minimalnego poziomu opłaty, tak 

jak to czyni projekt ustawy. Art. 57 projektu ustawy zakłada dodanie do ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych przepisu określającego nie tylko maksymalną ale również 

minimalną wysokość stawki opłaty. Zwracamy uwagę, że obecnie art. 20 ust. 1 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych przewiduje jedynie górną wysokość opłaty (w wysokości 3% 

kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników), i takie rozwiązanie jest ze wszech 

miar uzasadnione i wymaga utrzymania na gruncie projektowanej ustawy. Obecne rozwiązanie 

pozwala bowiem na elastyczne zarządzanie wysokością opłaty na konkretne urządzenia 

i nośniki, określanej w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy, pozwalając właściwemu 

ministrowi na wskazanie dowolnej stawki większej niż zero i mniejszej niż 3%. Nie ma żadnego 

uzasadnienia dla ustawowego wprowadzenia wartości minimalnej stawki, gdyż zdecydowanie 

zmniejszy to elastyczność i racjonalność przy określaniu wysokości opłaty w przepisie 

wykonawczym. Nie można zapominać również, że obecnie obowiązujące rozporządzenie 

Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników 

służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży 

przez producentów i importerów dla 20 klas urządzeń i nośników przewiduje opłaty 

na poziomie mniejszym niż 1%. Zatem zabieg ustawowego określenia progu minimalnego 

opłaty na poziomie 1% może być ewidentnie odbierany jako próba podniesienia – w stosunku 

do stanu obecnego – opłat od wielu urządzeń i nośników przy jednoczesnym unikaniu 

prowadzenia analizy i debaty uzasadniającej wzrost opłaty. Zabieg taki, być może uzasadniony 

fiskalnie, nie broni się na gruncie aksjologii, racjonalności i zwykłej sprawiedliwości, gdyż 

znacznie ogranicza pole dialogu na temat wysokości opłaty, wprowadzając do systemu 

rozwiązanie uznaniowe i daleko nieelastyczne, gdyż wymagające interwencji ustawodawcy 

(Sejm, Senat, Prezydent) w przypadku gdyby się okazało, że są urządzenia lub nośniki, dla 

których racjonalny poziom opłaty jest niższy niż 1% (a obecnie opłaty na poziomie mniejszym 

niż 1% są przecież przewidziane dla wielu urządzeń i nośników). 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie znajdujemy uzasadnienia dla podniesienia 

maksymalnego ustawowego poziomu opłaty z obecnych 3% do projektowanych 4%. Również 

ta zmiana nie została poparta przekonywującą analizą i argumentacją, a domyślać się należy, 

że jedynym uzasadnieniem jest fiskalizm, czyli dążenie do zmaksymalizowania danin 

pobieranych od przedsiębiorców, którzy tej opłacie będą podlegali. Warto zwrócić uwagę, 

że zdaniem Projektodawcy niska wartość sum rocznie zbieranych z tytułu opłaty 

reprograficznej jest skutkiem niskiej ściągalności tej opłaty, a nie jest spowodowana 

wysokością obecnie obowiązujących opłat. Projektodawca zamierza zwiększyć ściągalność 

opłat przez powierzenie tego zadania urzędowym skarbowym wyposażonym 

w administracyjno-skarbowe narzędzia przymusu. Nie ma zatem żadnych podstaw 

i uzasadnienia dla jednoczesnego podniesienia wysokości ustawowego limitu opłaty, za którym 

idzie – jak pokazuje treść projektu rozporządzenia – automatyczne podniesienie, do poziomu 

maksymalnego, opłat od niemal wszystkich urządzeń i nośników. Automatyzm w dążeniu do 
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podniesienia poziomu wszystkich opłat dobrze widać, jeśli porównamy stawki z obecnie 

obowiązującego i projektowanego rozporządzenia: 

 obecnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje stawkę maksymalną (3%) dla 

10  z  łącznie 65 pozycji, co oznacza, że stawka maksymalna została przewidziana dla 

15% pozycji opisujących urządzenia i nośniki w obecnie obowiązującym 

rozporządzeniu; 

 projektowane rozporządzenie przewiduje stawkę maksymalną (4%) dla 16 z łącznie 

20  pozycji, co oznacza, że stawka maksymalna została przewidziana dla 80% pozycji 

opisujących urządzenia i nośniki w projektowanym rozporządzeniu; 

Podsumowując rozważania w tym zakresie widzimy potrzebę: 

 usunięcie z projektu ustawy dolnej granicy wysokości stawki (celem zachowania w tym 

zakresie obecnie obowiązujących rozwiązań); 

 określenie w projekcie ustawy górnej granicy wysokości opłaty na poziomie 3% (celem 

zachowania w tym zakresie obecnie obowiązujących rozwiązań); 

 zdecydowanego obniżenia wysokości opłaty dla konkretnych urządzeń i nośników, na 

gruncie projektu rozporządzenia, celem dostosowania wysokości opłaty do faktycznego 

przeznaczenia urządzeń i nośników objętych opłatą, tak, aby fiskalizm nie był jednym 

kryterium, którym posłużono się przy określaniu wysokości opłaty i aby projektowane 

stawki były zbliżone do wysokości stawek obowiązujących obecnie (więcej na ten temat 

w kolejnym punkcie).  

7. Nadmierna wysokość proponowanych stawek i niewłaściwie sformułowany katalog 

urządzeń. 

Zwracamy uwagę, że proponowane stawki są obiektywnie wygórowane. W szczególności 

uwzględniając fakt, że nie można zakładać, że każde korzystanie z urządzenia reprograficznego 

lub czystego nośnika sprowadza się do utrwalania lub zwielokrotniania utworów lub 

przedmiotów praw pokrewnych. Takie założenie nie znajduje pokrycia w faktach. Wiele osób 

korzysta z czystych nośników w celu przechowywania zdjęć, filmów rodzinnych, których sami 

są autorami czy innych form własnej działalności twórczej, jak też do przechowywania 

prywatnych dokumentów, notatek etc. Ogromna liczba materiałów utrwalanych 

i zwielokrotnianych nie jest w ogóle chroniona prawem autorskim z uwagi na brak cech 

indywidualnej twórczości. W przypadku takich materiałów nie można mówić o zasadności 

pobierania opłat z tytułu licencji ustawowej. Wraz z propozycją poszerzenia zakresu opłaty 

reprograficznej oraz podniesienia jej stawek do arbitralnie określonych wartości, 

Projektodawca nie przedstawił żadnego wyliczenia rzeczywistych strat ponoszonych przez 

twórców z tytułu dozwolonego użytku prywatnego. Tymczasem stawki powinny uwzględniać 

przeznaczenie urządzeń, być proporcjonalne do ich specyfiki i głównej/nych funkcji oraz brać 

pod uwagę wpływ technologii na modele konsumpcji kultury. Czyste nośniki powinny więc 

być obłożone taką samą stawką jak papier kserograficzny, a do urządzeń których główną 

funkcją nie jest kopiowanie lub zwielokrotnianie (np. telewizory czy dekodery umożliwiające 

nagrywanie służą przede wszystkim do oglądania treści za dostęp do których osoba prywatna 

już zapłaciła w formie abonamentu RTV lub opłaty abonamentowej do operatora), powinny 

mieć zastosowanie inne stawki niż do sprzętu przeznaczonego stricte do nagrywania (np. 

nagrywarka DVD/BluRay.  
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Poniżej przedstawiamy propozycję modyfikacji tabeli opłat przedstawionej w projekcie 

„Rozporządzenia w sprawie typów urządzeń i nośników…”: 

Lp. Typ urządzenia lub czystego nośnika Wysokość opłaty w % 

1 
Zestaw urządzeń audio lub audio-wideo z funkcją 

nagrywania  
4  2 

2 Radio z funkcją nagrywania  4   0,5 

3 Odtwarzacz audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania  4   2,5 

4 Inne urządzenie audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania  4  2,5 

5 Komputer stacjonarny 4  0,5 

6 
Komputer przenośny (w tym laptop, netbook, notebook), 

tablet i podobne urządzenia) 
4  0,5 

7 Nagrywarka CD, DVD, BluRay i podobne urządzenia 4 3 

8 Telewizor z funkcją nagrywania  4 0,5 

9 Dekoder telewizji cyfrowej z funkcją nagrywania  4  0,5 

10 Odtwarzacz wideo lub audio-wideo z funkcją nagrywania  4  2,5 

11 
Komputerowy nośnik pamięci masowej (dysk twardy, SSD i 

podobne nośniki) 
4  1 

12 
Przenośny elektroniczny nośnik pamięci (pendrive, karta 

pamięci i podobne nośniki) 
4 1  

13 
Zapisywalna płyta optyczna (płyta CD, DVD, BluRay i 

podobne nośniki 
4 1 

14 
Zapisywalny cyfrowy nośnik pamięci wideo (kaseta, taśma i 

podobne nośniki)  
4 1 

 

8. Wadliwa konstrukcja opisu urządzeń i nośników objętych opłatą 

Należy również zwrócić uwagę, że kategorie urządzeń, którymi posługują się załącznik nr 1 i 2 

projektu rozporządzenia, zostały stworzone w sposób wadliwy, gdyż z wykorzystaniem dwóch 

różnych kryteriów, co powoduje, że różne punkty załączników zawierają się w sobie albo 

tworzą zbiory o częściach wspólnych, co będzie negatywnie wpływało na praktyczne 

stosowanie tych przepisów, zarówno po stronie podmiotów zobowiązanych do zapłaty jak i po 

stronie administracji skarbowej. Należy bowiem zwrócić uwagę, że część punktów załącznika 

nr 1 do projektu rozporządzenia została skonstruowana przez opis funkcji, jakie posiada dane 

urządzenia – chodzi tu o następujące pozycje: 1 – 4 oraz 10, przykładowo „odtwarzacz wideo 

lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych”. Jednocześnie 

szereg innych punktów załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia został stworzony nie przez 

opis posiadanych funkcji, a przez nazwę urządzenia – chodzi tu o następujące pozycje: 5 – 9, 

przykładowo „komputer przenośny”. W efekcie powstaje sytuacja, w które to samo urządzenie 

może zostać zakwalifikowane jako podlegające opłacie w ramach więcej niż jednego punktu 

z projektu rozporządzenia, bowiem przykładowo komputer przenośny może zostać 

zakwalifikowany jako urządzenie podlegające opłacie na podstawie punktu 6 („komputer 

przenośny”) załącznika nr 1, ale również w ramach punktu 10 („odtwarzacz wideo lub audio-

wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych”). Nie jest także jasne 

dlaczego stworzono osobne pozycje dla dwóch bardzo podobnych i częściowo pokrywających 

się kategorii, tj. poz. 4 „odtwarzacz audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub 

odtwarzania nośników zewnętrznych” oraz poz. 10 „odtwarzacz wideo lub audio-wideo 

z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych”. Sytuacja taka nie daje się 
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pogodzić z paradygmatem pewności i jednoznaczności przepisów prawa, gdyż będzie 

prowadziła do wykluczających się interpretacji, co będzie miało szczególnie dotkliwe 

negatywne znacznie w przypadku urządzeń objętych dwoma albo większą ilością punktów 

z załączników do rozporządzenia, jeśli dla punktów tych przypisana będzie różna stawka 

opłaty.  

W związku z powyższym istnieje potrzeba takiego przeredagowania przepisów projektu 

rozporządzenia, aby wyeliminować przypadki, w których poszczególne pozycje 

projektowanego rozporządzenia, opisujące kategorie urządzeń i nośników, zawierają się 

w sobie albo się między sobą „krzyżują”; 

9. Potrzeba zapewnienia pewności prawnej w zakresie nieobejmowania opłatą 

smartfonów. 

Wyrażamy głębokie zadowolenie i akceptację dla składanych przez Rząd i Prezydenta RP 

jednoznacznych deklaracji, że opłata reprograficzna nie obejmie smartfonów4. Niemniej 

jednak, aby wola Rządu w tym zakresie była respektowana w przyszłości, kiedy przyjdzie czas 

wnoszenia i egzekwowania opłaty przez administrację skarbową, konieczne są zmiany 

na poziomie projektu rozporządzenia, tak, aby z przepisów rozporządzenia i uzasadnienia do 

niego jednoznacznie wynikało, że smartfony nie są objęte opłatą. Już teraz, na gruncie 

przedłożonych do konsultacji przepisów projektu rozporządzenia można dojść do wniosku, że 

smartfony nie będą objęte opłatą, gdyż nie zostały wymienione wprost w załącznikach do 

rozporządzenia i nie wpisują się wprost i jednoznacznie w żadną z kategorii urządzeń 

wymienionych w załącznikach 1 i 2 do projektowanego rozporządzenia. Niestety przedłożone 

do konsultacji publicznych propozycje zapisów projektu rozporządzenia są w kilku punktach 

na tyle niejednoznaczne (więcej na ten temat w poprzednich punktach niniejszego stanowiska), 

że w przyszłości mogą pojawić się nieuzasadnione, ale nie dające się wykluczyć rozszerzające 

interpretacje, prowadzące – wbrew woli projektodawcy – do prób objęcia opłatą smartfonów 

na etapie egzekwowania opłat. Ryzyko takie może pojawić się w szczególności na kanwie 

następujących punktów projektu rozporządzenia: 

 „inne urządzenie audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania 

nośników zewnętrznych” (punkt 4 załącznika nr 1 do projektowanego rozporządzenia); 

 „komputer przenośny (w tym laptop, netbook, notebook), tablet i podobne urządzenia” 

(punkt 6 załącznika nr 1 do projektowanego rozporządzenia); 

 „cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami” (punkt 5 załącznika 

nr 2 do projektowanego rozporządzenia); 

Przepisy załączników do projektu rozporządzenia, a w szczególności powyżej przytoczone 

punkty, powinny zostać zmienione tak, aby z załączników tych jednoznacznie wynikało, że 

żaden punkt załącznika 1 czy 2 nie dotyczy smartfonów. W tym celu przytoczone powyżej 

przepisy należy zmienić co najmniej tak, aby z punktu 6 załącznika nr 1 do projektu 

rozporządzenia („komputer przenośny (w tym laptop, netbook, notebook), tablet i podobne 

urządzenia”) usunąć słowa „… i inne podobne urządzenia”, natomiast „tablety” przenieść do 

odrębnego punktu, tak, aby usunąć obecną w projekcie rozporządzenia sugestię, że tablety są 

„komputerami przenośnymi” (co jest niezgodne z powszechnym rozumieniem pojęcia 

„komputer przenośny” i co mogłoby prowadzić do daleko idących interpretacji rozszerzających 

pojęcie „komputerów przenośnych”). Ponadto, w naszej ocenie istnieje również potrzeba 

dodania do projektu rozporządzenia przepisu wprost stanowiącego, że smartfony nie są objęte 

                                                           
4  https://www.pap.pl/aktualnosci/news,868895,sellin-w-projekcie-nie-ma-oplaty-reprograficznej-od-

smartfonow-kwestia 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news,868895,sellin-w-projekcie-nie-ma-oplaty-reprograficznej-od-smartfonow-kwestia
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,868895,sellin-w-projekcie-nie-ma-oplaty-reprograficznej-od-smartfonow-kwestia
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opłatą, a co najmniej dodanie do uzasadnienia projektu rozporządzenia zdania jednoznacznie 

stwierdzającego, że smartfony nie mieszczą się w żadnym punkcie załączników 1 i 2 

projektowanego rozporządzenia, a co za tym idzie nie są objęte opłatą. Zmiany takie powinny 

zagwarantować, że projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia na poziomie legislacyjnym 

będzie zgody z publicznymi deklaracjami przedstawicieli Rządu o świadomym i zamierzonym 

nieobejmowaniu opłatą smartfonów na gruncie projektowanych przepisów. Jednocześnie 

w pełni podzielamy stanowisko Rządu i Prezydenta, że smartfony nie powinny być objęte 

projektowaną opłatą.  

10. Zastrzeżenia co do proponowanego przekazania inkasa i egzekucji opłat 

reprograficznych pod właściwość urzędów skarbowych. 

Zgłaszamy także wątpliwości, czy zastosowanie dla opłat reprograficznych 

administracyjnego/skarbowego trybu pobierania i egzekwowania należności jest uzasadniony. 

Opłaty reprograficzne i opłaty od czystych nośników nie są daninami publicznoprawnymi, ani 

opłatami administracyjnymi. Są to opłaty o charakterze cywilnoprawnym i należą do kategorii 

spraw cywilnych podlegających kognicji sądów powszechnych (cywilnych). Do tej pory inkaso 

ww. opłat było prowadzone przez organizacje zbiorowego zarządzania.  

Z uzasadnienia projektu wynika, że powodem przekazania inkasa i egzekucji opłat 

reprograficznych pod właściwość urzędów skarbowych jest zarzut ich niskiej 

egzekwowalności. Taki argument podważa działalność organizacji zbiorowego zarządzania 

oraz uderza w cały system sądów cywilnych i ich skuteczności. Może też budzić wątpliwości, 

dlaczego opłaty reprograficzne mają być delegowane do trybu administracyjnego a inne opłaty 

cywilnoprawne, np. alimenty, już nie. Dodatkowo, w sytuacjach spornych, to kwestie 

cywilnoprawne i interpretacja przepisów prawa autorskiego będzie mieć kluczowe znaczenie 

dla rozstrzygnięcia. Sprawy te powinny podlegać pod właściwość nowo powstałych Sądów 

Własności Intelektualnej, a nie być rozpoznawane przez administrację skarbową, która nie ma 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie interpretacji tak specjalistycznych przepisów 

cywilnoprawnych (prawa autorskiego). Uważamy, że proponowany w projekcie mechanizm 

inkasowania i egzekwowania opłat reprograficznych i opłat od czystych nośników tworzy 

niebezpieczny precedens, który może nadmiernie obciążać administrację skarbową i narusza 

fundamentalny dla systemu prawnego podział sporów na sprawy cywilne, karne 

i administracyjne, rozpoznawanych przez odpowiednie sądy. 

11. Nieuzasadnione pominięcie w procesie konsultacji przedsiębiorców, na których ma 

ciążyć obowiązek wniesienia opłaty. 

Z OSR wynika, że projekt jest efektem roboczych konsultacji ze środowiskiem artystycznym 

w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Dziwi i niepokoi fakt, że w przypadku projektu 

o tak istotnym wpływie ekonomicznym na przedsiębiorców, zrzeszające ich organizacje nie 

zostały zaproszone do konsultacji na etapie prac roboczych, tak jak niejednokrotnie 

w przeszłości miało to miejsce w przypadku innych projektów procedowanych z inicjatywy 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie także Sportu). 

12. Termin wejścia w życie przepisów. 

Zwracamy uwagę, że projekt nie uwzględnia aspektów praktycznych dotyczących np. ram 

czasowych zamówień na produkcję niektórych urządzeń. W przypadku dekoderów cykl 

produkcyjny wnosi około 16 miesięcy na development i kilka lat na dostawy. W tym kontekście 

zasadne jest wydłużenie vacatio legis rozporządzenia do co najmniej 1 stycznia 2023 roku. 

Wcześniejsze wprowadzenie tak wysokich opłat sprawi, że wiele podmiotów polskich, które 

już zakontraktowały dostawy urządzeń nie mogą uwzględnić w rozliczeniach opłaty od 
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wprowadzenia urządzeń na rynek krajowy i w efekcie będą zmuszone przerzucić ją na 

konsumenta. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze postulaty znajdą odzwierciedlenie w zamyśle 

Projektodawcy. Kultura i technologia powinny wspólnie się rozwijać i wspierać, tak aby 

poprzez synergię dawały radość samym twórcom i docierały do jak największego grona 

odbiorców. Systemowe wsparcie artystów jest ważnym obszarem, który winien być 

realizowany z poszanowaniem trendów i realiów konsumpcji kultury.  

Do niniejszego stanowiska załączamy tabelę, w której zebrane zostały główne uwagi 

o charakterze prawnym, z których część została szerzej opisana w stanowisku. 

 

Prezes Zarządu 

 

Stefan Kamiński 

 

Załącznik: 

1. Tabela uwag. 
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Załącznik do pisma KIGEiT/1131/06/2021 

Lista uwag do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego 

 

LP Zgłaszający  
Jednostka redakcyjna projektu 

ustawy lub rozporządzenia 
Czego dotyczy (streszczenie uwagi) Treść uwagi 

1.  KIGEiT Art. 57 pkt 1 uouaz - projektowany 

art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 

Niedookreśloność pojęcia „elektroniczny” Żaden z przepisów obowiązującego w Polsce porządku prawnego nie 

zawiera definicji sprzętu czy urządzenia „elektronicznego”. Taka 

sytuacja będzie prowadziła do niekończących się sporów 

interpretacyjnych. 

2.   KIGEiT Art. 57 pkt 1 uouaz - projektowany 

art. 20 ust. 1 pkt 1-4 

Rodzaje utworów projektowanego przepisu art. 

20 ust. 1 pkt 1-4 uouaz vs art. 1 ust. 2 uopaipp  

Występuje niezgodność rodzajów utworów z treścią obowiązującego i 

niepodlegającego zmianie art. 1 ust. 2 uopaipp 

3.  KIGEiT Art. 57 pkt 1 uouaz - projektowany 

art. 20 ust. 1 pkt 3 

Wprowadzenie rozróżnienia pojęć 

prowadzącego do wątpliwości interpretacyjnych 

w kontekście „urządzeń wielofunkcyjnych” 

Funkcje urządzeń wielofunkcyjnych  zawarte w pojęciach utrwalanie 

lub zwielokrotnianie nie są kompatybilne z  pojęciami kopiowanie, 

skanowanie lub drukowanie użytymi w kontekście urządzeń 

reprograficznych 

4.   KIGEiT Art. 57 pkt 1 uouaz - projektowany 

art. 20 ust. 4 

Wysokość stawek procentowych opłat Negatywnie oceniamy wzrost stawki procentowej opłaty, zarówno gdy 

chodzi o pułap górny (4% - dotychczas 3%), jak i pułap dolny (1% - 

dotychczas brak, czyli powyżej 0%), co ma miejsce w kontekście 

zdecydowanego poszerzenia katalogu urządzeń i nośników 

podlegających opłatom. Brak jest uzasadnienia do takiego podejścia. 

Stawka opłaty powinna uwzględniać przeznaczenie urządzeń i stanowić 

odniesienie do ich specyfiki i głównej/nych funkcji. Do urządzeń, 

których główną funkcją nie jest utrwalanie, kopiowanie lub 

zwielokrotnianie powinny mieć zastosowanie inne stawki opłat niż do 

urządzeń przeznaczonych stricte do nagrywania. 

5.   KIGEiT Art. 57 pkt 1 uouaz - projektowany 

art. 20 ust. 4 pkt 1 

Ustalenie kwoty stanowiącej podstawę 

naliczenia opłaty 

Nasz stanowczy sprzeciw budzi ustanowienie podstawy naliczania 

opłaty w oparciu o kwotę brutto czyli kwotę stanowiącą cenę towaru, a 

przez to kwotę zawierającą w sobie wartości podatkowe będące obojętne 

dla przedsiębiorcy jako podlegające zwrotowi do Skarbu Państwa jak 

choćby podatek VAT czy też (o ile zostanie zastosowany, czego przecież 

nie można wykluczyć w przyszłości) podatek akcyzowy.  

https://kigeit.org.pl/


Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji  

13 

LP Zgłaszający  
Jednostka redakcyjna projektu 

ustawy lub rozporządzenia 
Czego dotyczy (streszczenie uwagi) Treść uwagi 

6.   KIGEiT Art. 57 pkt 1 uouaz - projektowany 

art. 20 ust. 4 pkt 2 

Ustalenie kwoty stanowiącej podstawę 

naliczenia opłaty 

„Wartość rynkowa” - określenie bardzo kontrowersyjne, a to z uwagi na 

to, że nie sposób ustalić, jak organ dokonujący poboru opłat (Urząd 

Skarbowy) zdefiniuje „wartość rynkową”. 

7.   KIGEiT Art. 57 pkt 2 uouaz - projektowany 

art. 20a ust. 1 

Definicja podmiotów wskazanych do wnoszenia 

opłat 

Nowe uregulowanie opłat jest jednoznacznie skorelowane z 

podatkowym a nie cywilnoprawnym ujęciem płatnika opłat (nawiązania 

do terminologii użytej w ustawie o podatku od towarów i usług VAT, 

które to przepisy charakteryzują się daleko posuniętą niestabilnością, w 

tym również w sferze pojęć definiujących podmioty zobowiązane). 

8.   KIGEiT Art. 57 pkt 2 uouaz - projektowany 

art. 20a ust. 3 

Trwałość obowiązku wnoszenia opłat Aktualizacja będzie ściśle uzależniona od wykładni pojęcia 

„wprowadzania na rynek” z art. 20 ust. 2 projektu, co choćby z uwagi na 

brak stabilności ustawy o VAT, z którą to pojęcie jest ściśle związane, 

będzie nastręczało wiele kontrowersji skutkujących scysjami na linii 

zobowiązany a poborca opłat (Urząd Skarbowy).  

9.   KIGEiT Art. 57 pkt 2 uouaz - projektowany 

art. 20b ust. 1 

Poborca opłat Wielość podmiotów uprawnionych do poboru opłat – kilkaset urzędów 

skarbowych, będzie skutkowała powstawaniem wielu kolizji 

interpretacyjnych, a w konsekwencji, o ile nie zostanie wypracowana 

jednolita formuła interpretacyjna, co jednak będzie trwało wiele lat (jak 

uczy doświadczenie), do zaistnienia wielu negatywnych dla 

przedsiębiorców sytuacji i braku równego traktowania w realizacji 

obowiązku naliczania i odprowadzania opłat. Takie a nie inne 

usytuowanie poborcy opłat, jednoznacznie wskazuje na przesunięcie 

opłat do kategorii podatkowej ze wszelkimi tego dla przedsiębiorców 

konsekwencjami wynikającymi z ustaw okołopodatkowych i 

administracji podatkowo-skarbowej, w tym postępowania mandatowego 

i skarbowego. 

Uważamy, że nie jest uzasadnione zastosowanie dla opłat 

reprograficznych administracyjnego / skarbowego trybu pobierania i 

egzekwowania należności. Opłaty reprograficzne i opłaty od czystych 

nośników nie są daninami publicznoprawnymi, ani opłatami 

administracyjnymi. Są to opłaty o charakterze cywilnoprawnym i należą 

do kategorii spraw cywilnych podlegających kognicji sądów 

powszechnych (cywilnych). Do tej pory inkaso ww. opłat było 

prowadzone przez organizacje zbiorowego zarządzania. 
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LP Zgłaszający  
Jednostka redakcyjna projektu 

ustawy lub rozporządzenia 
Czego dotyczy (streszczenie uwagi) Treść uwagi 

10.  KIGEiT Art. 57 pkt 2 uouaz - projektowany 

art. 20c ust. 1, dotyczy również 

rozporządzenia wykonawczego w 

zakresie udostępnienia wzoru 

dokumentu elektronicznego 

określającego „wysokość należnych 

opłat” 

Dokumenty - wzory Brak w projekcie wzorów dokumentów dedykowanych realizacji opłat 

a wymienionych w projekcie ustawy, stanowi o jej negatywnym 

odbiorze jak i braku możliwości pełnej jednoznacznej oceny 

projektowanych przepisów. W praktyce, realizacja naliczania i poboru 

opłat opierała się będzie na tych dokumentach, i to one będą stanowiły 

o niezbędnym zakresie oraz kosztach obsługi opłat przez 

przedsiębiorców. 

11.   KIGEiT Art. 57 pkt 1 i 2 uouaz Uwaga ogólna Zwraca uwagę pewna dychotomia postrzegania opłat, która co do zasady 

sugeruje zachowanie cywilnoprawnego charakteru opłat, a to z uwagi na 

źródło w ustawie o pr. aut., w sytuacji, gdy do realizacji opłat ma służyć 

odniesienie zawarte w przepisach podatkowych (art. 20g – odpowiednie 

stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej). Taka sytuacja, już na 

wstępnym etapie sugeruje powstawanie trudnych do oszacowania 

(również kosztowo dla przedsiębiorców) sporów interpretacyjnych. 

Uważamy, że nie jest uzasadnione zastosowanie dla opłat 

reprograficznych administracyjnego / skarbowego trybu pobierania i 

egzekwowania należności. Opłaty reprograficzne i opłaty od czystych 

nośników nie są daninami publicznoprawnymi, ani opłatami 

administracyjnymi. Są to opłaty o charakterze cywilnoprawnym i należą 

do kategorii spraw cywilnych podlegających kognicji sądów 

powszechnych (cywilnych). Do tej pory inkaso ww. opłat było 

prowadzone przez organizacje zbiorowego zarządzania. 

12.  KIGEiT Art. 57 pkt 2 uouaz - projektowany 

art. 20i 

Korekta treści W projekcie nie ujęto pojęcia „nośnik”, co zaprzecza spójności 

proponowanego przepisu art. 20 ust. 1 

13.   KIGEiT Projektowana treść przepisu 

wykonawczego do art. 20i 

Niezgodność z uopaipp Projektowane rozporządzenie wykonawcze wymaga korekty, a to już 

choćby z uwagi na brak korelacji z treścią ustawy pr. aut., a w tym np. z 

uwagi na wprowadzenie pojęcia „lub odtwarzania nośników 

zewnętrznych” jako alternatywy dla pojęcia „nagrywania”, cokolwiek 

pojęcie to znaczy w kontekście treści proponowanego nowego przepisu 

art. 20 ust. 1. 
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LP Zgłaszający  
Jednostka redakcyjna projektu 

ustawy lub rozporządzenia 
Czego dotyczy (streszczenie uwagi) Treść uwagi 

14.   KIGEiT Art. 57 pkt 1 i 2 uouaz Pozostające w mocy uprawnienie kontrolne 

organizacji zbiorowego zarzadzania zawarte w 

art. 48 ustawy o zbiorowym zarzadzaniu … 

Pozostawienie uprawnienia kontrolnego po stronie organizacji 

zbiorowego zarządzania, które to uprawnienie wynika z braku założenia 

nowelizacji treści art. 48 Ustawy o zbiorowym zarządzaniu … („i opłat” 

in fine), w kontekście wykluczenia tych organizacji z kręgu poborców 

opłat, jest nieuzasadnione i w rezultacie może doprowadzić do wielu 

sporów kompetencyjnych. 

15.   KIGEiT Art. 57 pkt 1 uouaz Uwaga ogólna Projektowana treść art. 20 ust. 1 nie jest klarowna i konsekwentna 

wewnętrznie. Nie daje możliwości wyprowadzenia jednoznacznych w 

odbiorze wniosków ukierunkowanych na przeprowadzenie rzetelnego, 

konsekwentnego procesu zakwalifikowania urządzeń i nośników do 

opłat. Tak zdefiniowany przepis projektowanej ustawy o uprawnieniach 

artysty zawodowego, w sposób jednoznaczny negatywnie wpływa na 

pozycję przedsiębiorców jako podmiotów zobligowanych do naliczania 

i odprowadzania opłat. 

16.   KIGEiT Art. 57 pkt 1 i 2 uouaz Uwaga ogólna Projektowana treść nowych uregulowań w zakresie opłat objętych 

nowelizowanym art. 20 ust. 1 uopaipp nie zakłada jakiegokolwiek 

współdziałania ministrów właściwych dla spraw kultury i finansów przy 

realizacji opłat z podmiotami, których te opłaty dotyczą, choćby w 

zakresie ustalania treści (tu również aktualizacja) rozporządzenia 

wykonawczego zawierającego wykaz urządzeń i nośników 

podlegających opłatom jak też w zakresie stawki opłaty ustalanej w tym 

przepisie wykonawczym.  

17.  KIGEiT Art.74 Termin wejścia w życie przepisów Projekt nie uwzględnia aspektów praktycznych dotyczących np. ram 

czasowych zamówień na produkcję niektórych urządzeń. W tym 

kontekście zasadne jest wydłużenie vacatio legis rozporządzenia do co 

najmniej 1 stycznia 2023 
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LP Zgłaszający  
Jednostka redakcyjna projektu 

ustawy lub rozporządzenia 
Czego dotyczy (streszczenie uwagi) Treść uwagi 

18.   KIGEiT Projekt Rozporządzenia w sprawie 

typów urządzeń i nośników od 

których pobiera się opłatę i wysokości 

opłat. 

Kategorie urządzeń i wysokości opłat Stawka powinna uwzględniać przeznaczenie urządzeń i być 

proporcjonalna do ich specyfiki i głównej funkcji. Do urządzeń, których 

główną funkcją nie jest kopiowanie lub zwielokrotnianie powinny mieć 

zastosowanie inne stawki niż do sprzętu przeznaczonego stricte do 

nagrywania. Funkcja odtwarzania nośników zewnętrznych nie powinna 

być w ogóle uwzględniana do opłaty reprograficznej. 

Ponadto, kategorie urządzeń, którymi posługują się załącznik nr 1 i 2 

projektu rozporządzenia, zostały stworzone w sposób wadliwy, gdyż z 

wykorzystaniem dwóch różnych kryteriów, co powoduje, że różne 

punkty załączników zawierają się w sobie albo tworzą zbiory o 

częściach wspólnych, co będzie negatywnie wpływało na praktyczne 

stosowanie tych przepisów, zarówno po stronie podmiotów 

zobowiązanych do zapłaty jak i po stronie administracji skarbowej.  Przy 

zaproponowanej konstrukcji projektu rozporządzenia będzie także 

pobierana podwójnie opłata za to samo urządzenie. 

Widzimy także konieczność zapewnienia pewności prawnej w zakresie 

nieobejmowania smartfonów opłatą reprograficzną. 

 

 


		2021-06-02T14:30:54+0200




