
 

   1 

Opłaty od tzw. czystych nośników – usługa doradcza 

 

Przepisy regulujące proces naliczania i odprowadzania opłat od tzw. czystych nośników, nie są 

jednoznaczne, a ich nieprzestrzeganie może narazić osoby odpowiedzialne w podmiotach 

gospodarczych na poniesienie niepotrzebnych kosztów, a w skrajnych przypadkach, 

nieprzestrzeganie bądź niewłaściwa realizacja tych przepisów mogą doprowadzić do 

odpowiedzialności karnej osoby/osób odpowiedzialnej/nych za prowadzenie danej 

działalności gospodarczej, i to niezależnie od formuły prawnej tej działalności (osoba 

fizyczna, członkowie władz statutowych osób prawnych). 

 

Dlatego też, zważywszy na powyższe, ale również w kontekście toczącej się aktualnie dyskusji 

o kierunkach rozwoju opłat od tzw. czystych nośników, KIGEiT wdrożyła usługę doradczą, 

wspierającą Przedsiębiorców, w ramach której Przedsiębiorca otrzyma informacje i wsparcie, 

między innymi, w zakresie zdefiniowania okoliczności wskazujących na posiadanie statusu 

zobowiązującego do naliczania i odprowadzania opłat, kategoryzowania urządzeń i nośników 

w kontekście obowiązujących przepisów, wskazywania procedury umożliwiającej wykonanie 

zobowiązania odnoszącego się do tzw. czystych nośników, wyjaśniania kontrowersji 

związanych z przepisami regulującymi naliczanie i odprowadzanie opłat oraz pozycjonowania 

Przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania i odprowadzania opłat w kontekście uprawnień 

organizacji wyznaczonych przez ministra właściwego dla spraw kultury do poboru opłat 

od tzw. czystych nośników. 

I. W ramach realizacji usługi doradczej przeprowadzone zostanie szkolenie, które 

obejmować będzie: 

1) szkolenie merytoryczne w formie wykładu przy wykorzystaniu przygotowanej 

uprzednio prezentacji z zakresu obowiązków producentów i importerów urządzeń 

i czystych nośników, o których mowa w art. 20 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.2021.1062 tekst jednolity Dz.U. z 2022 

poz. 655 – w dalszej części informacji również jako Ustawa o prawie autorskim); 

2) udostępnienie przygotowanego uprzednio opracowania tekstowego w postaci 

„Przewodnika dla importerów i producentów dotyczącego opłat od tzw. czystych 

nośników” w kontekście trudności w realizacji zobowiązań tych podmiotów 

wynikających z wprowadzania do obrotu zaimportowanych i/lub wyprodukowanych 

urządzeń i nośników, o których mowa w treści art. 20 i art. 20¹ Ustawy o prawie 

autorskim; 

3) dyskusję w formule odpowiedzi na pytania; 

4) sporządzenie protokołu końcowego szkolenia. 

II. Zakres zobowiązań KIGEiT w ramach realizacji usługi doradczej na rzecz   

Przedsiębiorców korzystających z usługi (w zależności od zakresu tematycznego 

zamówienia na usługę doradczą) 

1) KIGEiT zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego w siedzibie i w terminie ustalonym 

z Przedsiębiorcą; 

b) przeprowadzenia szkolenia w oparciu o przygotowany i uzgodniony 

z Przedsiębiorcą program; 

c) przeprowadzenia w ramach szkolenia dyskusji po zakończeniu części 

merytorycznej szkolenia; 

d) przygotowania opracowania tekstowego w postaci „Przewodnika dla importerów 

i producentów dotyczącego opłat od tzw. czystych nośników” w kontekście 
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trudności w realizacji zobowiązań tych podmiotów wynikających z wprowadzania 

do obrotu zaimportowanych i/lub wyprodukowanych urządzeń i nośników, 

o których mowa w treści art. 20 i art. 20¹ Ustawy o prawie autorskim; 

e) przygotowania prezentacji uzupełniającej szkolenie merytoryczne w formie 

wykładu; 

f) zachowania w tajemnicy w trakcie i po zakończeniu realizacji zamówienia 

wszelkich informacji uzyskanych w związku z jego wykonaniem a odnoszących się 

do Przedsiębiorcy. 

2) KIGEiT, we współpracy z Przedsiębiorcą, w oparciu o dokumentację przedłożoną przez 

Przedsiębiorcę i otrzymane od Przedsiębiorcy informacje, zobowiązuje się 

do doradztwa w zakresie: 

a) indywidualnego zdefiniowania okoliczności wskazujących na posiadanie statusu 

zobowiązującego do naliczania i odprowadzania opłat,  

b) skategoryzowania urządzeń i nośników pozostających w ofercie Przedsiębiorcy 

zamawiającego usługę doradczą w kontekście obowiązujących przepisów 

odnoszących się do tzw. czystych nośników,  

c) wskazania procedury umożliwiającej wykonanie zobowiązania odnoszącego 

się do tzw. czystych nośników,  

d) wyjaśnienia kontrowersji związanych z przepisami regulującymi naliczanie 

i odprowadzanie opłat oraz pozycjonowania przedsiębiorców zobowiązanych 

do naliczania i odprowadzania opłat w kontekście uprawnień 

organizacji wyznaczonych do poboru opłat od tzw. czystych nośników, 

e) sporządzenia sprawozdania z czynności doradczych, a w tym przedstawienia 

zaleceń pozwalających na właściwą realizację zobowiązań z zakresu opłat od tzw. 

czystych nośników. 

 

 

 

 

 

 

 

  


