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W odpowiedz-i na pisrno z clnia 19,10.2004 r. zn.RP0-484074-l\1/04/CR
przedsta*'iartr poniZej stanowisko w sprawie oplat okredlonych w art,?{J' r$tawy o prawie
auttrrskim i prawach pokrcun,vch / Dz.U. z 2000 r., Nr g0- poz.l)04 z. po'ht. an./ nalozonych
na posiadacr4 urzqdt.eri reprogralicznych, ktirr+- prowadz4 dziaialno$C gosppdarczq n
z-akresis zq'ieiokromiania uhvor6w dla wlasnego uzytku osobistcgo zanrawia.i4cych osrih
trzecich.

Istot4 probletlu anaiiznrvanego prztz Pana w pidnrie jcst podstaua do naliczania
precdnilotoul'clr. oplat- Zgc'dnic z zaprezentowanyru przez P'ana pogl4dem. cfu ltga l.qtu
podstnwrl do naliczania t1'ch oplat sq ry''lko rrrplywl' ze zrvielokrrrtniarria utwgrdrv dla
rvlasnego r.r2!'tku osobistego os6b trz-eciclt. ktirre powinny byc wy'clzic{oue r cslo:ici lvplyx'drv
osi4ganych prucz podmiot $wiadcz4cy ush,rgi rr;prograficene. Pogl4d tcn n:la uzasaclniac
pqedserrviona *'pi$nrie *rgumcntacja, w tlrn prtede wszysrlcinr u,lkiadnia jqzykouu arr.?{),
uslany i rozporzqdr-enia Ministra KuJtury z dnia 2? cz.crwca ?003 r. w sprnrvie oplnr
rris[czerrych przez posladaczry vrztldr*n reproglaficznych /l]z-,Ll. Nr li?,poz.l33?/. kirire
wspicrajq. wg Parril. srgumr)fity nixrury cclowosciowcj i sysrenron'ej,

{-'ippz.cjmic informujq , iz nic podzielam ;',aprszentowtrt$g0 przez Pana stilror.iska oduo$nir
xyfcladni art.?0' ustilury o prawie autorrkim i prnwnch pokrervrrych i fazpan-4rlzerrin il4inisma
Kttltury z dnia 27 czcnvca ?003 r^ w sprowie oplat .uiszczanych przez posiadaczy urt4dtxh
repgogralicatych.

Zgpdnie 3 artJ0' ustawy o prawie autorskim i pruvach pokrewnych posiaclaczr urz;{cp.cri
rcplttgurrficznych, ktdrzy prou'adz4 dzialalno$C girspotlarcz4 w zakresie zwielokroinjmia
ulvitorrilv dla wlasncgo u*ytku osobistcgo osdb trzecich. sq zobowiqzani clo ui$rtry;gria. iu
poslrednicttvem organizacji zbiorou'cgo ?{ru4dzania praunmi autors-kimi l11h prarvami
p+ld,rewnynri. oplat w wysokodci do 37o *plSvorv z tego gdllu na ff.ecu t'*orciiw i
rr'y$awcdw, chyba ze rrvielokotniqnie odbywa iip na podstawic unlow)' z uprawrionyrn.
Zggdnic z tNLz tego przepisu Ministsr Kultury okrc$la w drod.ee rorporz4dzenia. w:"-soho{ri
oPift' uwzglEdniaj4c prop'tlrcje udzialu w ruielokrotniany'ch materiulach urwoio*
nviplokrotnianych dla wlnsrrugo uZltku osbbixcgg, okre$la tez m.in. spos6b ich pobierania i
podziatu.. W1'konuj4c delegacjq r. arr..}}t rLcL2 usta$y Minjsrer Kritury okrL'(lii rv $ Z
roz-porz4dzcrtirl wysokoii oplnt, upzglEdniqiqo rv/wproporcje. Wysokosi oplat uttnlonrr wiqc
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z tr\\zglqdnierricnr Procentowego udzialu utwor6rv kopiownnych ctl;r ivlnsnegD u2ytkrt os(il)
trzec i c h rv calo:ici ruol umunu reprodukowanyc h tc k.rtriw.

Na rvstqpic zutdrcii nalczy uwagt na to. ee us[aue o prawie autorskim i prawach ponr,,Lrvnych
okrcdlajqp kwcstiE poboru opiat nie rqzsfiz"y$nela osfstecznic ich wysoko$ci arri :rasarly' naliczan'ia * kwtx*ie tB uo$taly prrusuniqte do rozstrzypyripia rv rozporuqdjeeniu. Llsrnlvir
kreuje jedlniu zasadg, '2c oplaty te nrajq stanowii rckompensal4 dln podrniortirv
autor$koupmlffiionych za masolvu zwielokronrianic ulwordw dla dozwolonego pralvr'tl
u{asnego u4tl,u osobistego, nic przes4dza jednak, rv .iaki spostib z,adanie to rulezl,
zrEalizowai.

Qczyrviste jesL ee omalviane oplaty pobierane s4 tylko rv sytuauji zwielokrotniania przez
przedsigbiorcg prowadi4cego punkt k$erograticany utworow w roz-umieniu uslawy o prarvie
autorskirn i prarvach pokrewrrych dla Mw uZylliu osobistugo. l*lie s4 pnlrierane z rytulu
s*mego prowadeenia dzialalno$ci reprngraficznrj. nie sq wiqc pobic,raile rv sytuac.ii^ gdy rv
rvolumcnic $.szystkich z.w'ielokrotnianych materiatowrilr: ma fakich ut$.or6w.

I'rz1'jqt;' $' l'oz-poru4dzeniu $ystem nalicerulia oplat przewiduje stawki rycr,altou'c, tol
skalkulowaue, /p iqh uy.sokoCr! jcst zaletna od zalircsu urJzialu ..ulrrorowo' kopiowanych dJa

wlo*st:ego uf..flku nsohistegn w ogtilnym wnlumcnic zwielokrotnianych ruatel'ialdrv. Sfarvkir
w;'lrrrpi o<lpcrvicduio l- l,5 lub 37o od rvlz4stkich *qrlyw,6w z dzialnlno$ci repnrgraticenej
[od_ trplywdrv ze nvie]okrotnianja wszl,stkiclr materiaidw] w s_vtuircjl. l+rJy w i't ,rktro*
;rwielokrotnian5'ch nrateriai6w odpouicdnio clo !5. ocl ?5 tlo ?5 lub p"tq*ej ?5Zo stanowirl

lj*ory kopiowane dla wiasnego uz.ytkq. osohistego {,g t rozporzqdzenia).
Taki sposob uksaaltowania stnrvek wynagrodtefi jcst nrozliry i akceptowarrl, rr, pnrwic
atrtorskirn. kt6rp ruwnie2 w prz-l'padkach korzystania z utwor<irv na innych polach
eksploatacji (np. nadania) dopuszcea. ksztaltowanie stawck ryczalrouych, 'l'atje
uksztaltowanie slaws* uymgrodzcil jest , w occnic Ministra Kuttury, zgocinc e clelegacjri
3arran4 r,r'art-2Orust"? ustaqv, gdnhjr:st rno*a o llvlt,2e hiinistcr ustala wl,zuko$C oplat
tt'uvzglgdniaj4c propurcjc udzialu w zwielokrotnianych rnnterialach utrvordw
zu'iclokrorninnych dla u*ytku osobistego. 'l'akis proporcjc zostaly okrc*l,rne w
rozpov,4dzeniu. W kontckdrlietego ffudno zgodzii siq z wyrazonlim przce Pana poglqiicrrr. 2e
oplaty pobiernne sq od caloici wpiyrrow z ckialgltro$oi reprografiez$ej bez uiuzgtvOni*nia
udzialu w rych wpiywach r+plyw6w ze zwielokrotniauia ulwor6w chronionych prawenl
a$or.skim dla wlrunego utyiku osnbistcgo osdb trz-c'cich. Nalezy zanaczyt.2* z-decyclorr;ani*
c;i4m innym jest nalicznnie oplat od lt'pl1'rvow z dzjalalnodci reprograficaicj i nalicznnie ich.
rvprawdzie od cato$ci u.plr,u,6w z dzirlalno$ci reprogrclicrnrj, 6ls z uwzglqrinieniern w
r,rysoko$oi oplatl'procentowegcr udziaiu kopiorvnnych utw-orow r+"e wszystkiclr knpiowzurych
tekstach - oznacza to de facn, ptzy uproszczonym sSrtemie polmru naliczanie oplary jedynie
od kop iorvania utruorr-rw.

Naleiy z"tznaczyc, ze ustawn o pmwie autcrskinr i prarvach pokrcwnych nie przerviduje,,
bardzo sresztq kosztownego i uci4zh'wego dltr przedsiqtriorcy reprograficz,tcgo ohor,vi4zku
seczegdlowego dokumentowania i crvidencji kopiowanych pne'aniego materiahiw. Byloi:y to
koniecene w sltuacji prz;liEcia nrzwi4zania, ii oplatir ma byi nalicmna o<l fui$le
wyodrEbnioncgo wplyryu z-a kopiownnic zjndylvidualizowanl,ch urwororv. Itoz_rviquunie
ustarvy w tym zakresie, jcst, w inojej ocerrie, slusiale- gdyt w praktycc prowadzcnie nkiej
ewidencji i kwalifikowanie co jest, a co nie jest, utworem w rozumjcriu prawa autrrskieg,r
b.vloby htudzo tnldnc rio wykonarria cila pv*ciqtnego posiaclacza pr.rnktu ksercrgyati<:znugtr,
bionp pod uwngg z"upelne nieprzyEotou'anie z,sborvi4r,nnyclr do rozstrry'-qanin. czy clan.v-
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zlvtcfgktotniany material korzysta z ochrony lrawnoautorskicj. Sprawy kwalifikowania
okreflonych efekt6w pracy jako utwor6w sq- czqsto spraoJami- spomymi, nierzadko

f T{ryguqYmi p*.ezsqdy, w tym nawer przea Sqd Najwyzszy.
PodzigliC nel€? w tym miejscu pogl4d prw.enrtowany ptzez organ iracje zbiowwego

. zatz4dzania, i* w pr$trce istotne wqpliwoici wystgpowad mag4 m.in. w pzypadi<.u
kopiowarda jolynie fragment6w r6foiych matedaiow, co do -kftrych 

pncariilior"a
reprograficzny nie wie, czy sranowiq fragment pracy objqtcj ocbron4 prawnoauiorskq.

frytdqtV w roaporz4dzeniu system akreilania wysoko$ci oplaty wymaga od zobowi4zanych
jedynie oszacowania intensywno$ci avielokoiniania priedmiotiw ptu*u aurorskiego tj.
9k1e_slgnia pruy uwzglqdnieniu wskafurikdw zawartych w rozporz4decnirl czy prowadzona
dzialalno$c oharakeryzuje sig malq $redniq czy duzq intensywnodci4 kopiowania unvor6w.
Uwzgl$niona jest w ten sposdb mo2liwo$d pewrcgo blqdu w ocen.ie i tatiie rozwiryanie jesr
wyffizam lsnlizrqs zarcwno usfawodawcy jsk i Mirristra Kulzury. Nie rroara podzielid w rym
kontekdcie stanowiskc zapreeentowancgo w pi$mic, ze nie jest zasadny argwnent wysuwany
przez organizacje zbiorowego zarrqdtania, ft rstalenie, jaka czesd wplyw6w z kopiowanych
mnteriaidw stanowiq utrvory, moze napotykad na przeszkody nafury faktyczncj, gdyz o
koniecznodci ustalerria tej pmporcji przes4dzit ustawodawcs wpro$t w ad,?0r usr.z ustawy.
Jak iuz va,*j wyja.{niano, proporcje udzinlu utworow w ogdlnyn wolurnenie
zwielokrotnianych matcrialow zostdy wziete przrz Ministra Kultury pod uwagg prry
kalkulowaniu slawek oplat w ro4orz4dzeniu. Art.2Ot ust.2 zawiera w detegacji wyrafne
zobowi43arriE dla Ministra Kultury w tym zakresie. Nie jest to bynajmniej zobowiryanie
skiemwano do plzedsigbiorcdw ksetograficarych, tak wiqf powolancgo uryutneiltu, iz tredd
delegacji z afi. 2A' ma przes4dzai koniecznodC ustalenia- wptynow za zwielokotnialie
utwor6w, rtic sposob tnnat ta przesqdzai4cy. Naleiry w tyn rniejscu ( w kontekfcie
argumenru, 2e istnieje konieczno6C ustalenia w/w proporcji) stwierdzic, Ze zupetnie ctym
innym jest, powolywana przez Pana jako argumerrt, ifers podzialu Fobranych opiat pomigdzy
o,wla$ciwe" organizacje zbiorowego zarz4dzania, Wla$nie ze wz4lEdu na niemotno$i
dokiadnegp i $cislego ustalwia nie rylko zakrcsu. ale i rqdzaju kopiownnych w ramach
wlasnego uzylku osobistego utwordw, podzial oplat z art. 20' ustawy (podobnie zresztA jflk
opl{ 1 arl20 ustawy} pomigdey te organieacje odbywa siq na podstawie zlccanych przez nie
profesjonalnemu podrrriotowi badari $tstystycalych struktury kopiowania reprograficznego
dla wlasnego uzytku osobistego ($ 5 ust,2 rozporzqdzrnia), ktore poewalaj4 ueyskad obraz
rodzaju ftategorii) najczgdciej kopiowanych utwor6w oraz nfl podstawic porozumieri
otganizac.ii uprawnionych do partycypowania w tyn podziale. Tak wiec w efekcie, z-Eodnie z
przyjElym systemem, podmiotami uprawnionymi do otrzymarua wynaggodzenia, eartiwno z
tytulu opiu od produceutow i importerow ohe$lonych w art, 20 ustawy jak i oplat
okre$lorrych w art.20r us&awy, sq autolzy i wydawcy dziel porencjalnie przcgrywanyoh i
kopiowanych. Indywidualna renumeracja w tym eakrcsie mote de laela jedynie w spo#b
ptzybliZony odpowiadac wykorzyst/waniu poszczegdlnych utwordw w zal,resie wlasnego
uZytku osobistego.

Zaloteniern idealistycznym i obci4zonym wysokimi kosaemi, przyjgtynr rylko w nieh6rych
krajach europejskich, byloby dqzenie di ccislego ustalenia rozmiaru i rodzaj6w kopiowurych
utwordw i dokonywanie podzialu oplat wg tych ustalen. Musieloby sit to sprowadzai do
przekarywania wskezanym w rozporz4dzeniu organizacjom zbiorowego zatz4dzania pnez
przedsiqbiorcr; rcprograficznego informacji o rodzaju i objgto$ci kopiownnych utwor6w oraz
liczbic skopiowanych egaemplarzy kaidego utworu. Jcst to $ystem bardzo uei4tliwy i
kosztowny przcde wszystkim dla praedsiqbiorcdw ksercgralicznyoh, chociaz, co trzeba
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przyz'naC, pomocfly dlg tworzenia systemu rcpartycji przez oryanieacjq zbirrrowego
zarz4dzania,

Nale2y zaznczyc, zE cech4o&6zniajqcaoptaty okre$lonn w art20 i 20r ustawy od typowogo
- wynagrodzenia autorskiego jest to, 2e dotyczq one zakresu wykorzy,stania utrvor6w objgtelo' wyiqtliiem od autorskich praw wylncmych (one"u nie objqtego rnonopolem autoritiiml.

{o3adt1 do oplat_ tych eobowiq.zarry jest rrie bezpoSredni 
-uifrkow*k 

urworu (po4mi6t
dokonujqpy aktu eksploatacji), ale osoba trzeci* niekoraystajqoa z utworu w zakrcsie uzytku,
ktdrego obowiezek dotyczy tj. w aakresie wlasnep urytd osobistego. (za :W.Machala
"Dozwolony uiytek prytatny w polskim prawie trutorskim", WpiA rJI{, LIBER Sp. z o.o.,
Wa-wa 2003, str.79), W pierwszlm pnlpadku z,obowiryanyni do wnoszenia qplat sq
producenci i inrporterzy urdzerl i no$nik6w, w drugim przedsiqbiorca prowadzqpy punkt
rsprugraficzrry. Z utworow w rsm{ch uiytku osobistego korzystajq za$ nabywcy ur*4dzefl
kopiujacych (art,20 ustawy) i podmioty zlecajqce zwielokourienie w punkcie
rcprograficmym (art.20r ustewy). W tym sensie oplaty z art. 20 i 20r sq podobne. NiC rnozna
tez do konoa_podziclid Parra po$4du, 2e tylko w art,?0 ustawodawca wyratnie ,,odrywa"
urysoko$C opiat od przychodow z tytulu korzystania E pniw autorskich i pokrcwnych. Tak
jak, zgodnie z Pana ocerr4 , w ptzypadku producentdw rrrz4dzeii i noSnik6* oip sposob
ustalic, w jakim zaftrc-sic nabywcy urzqdzefi i nodnikow bgdq koraystac z cudzych praw
autorskich i pokrewrrych, Hk satrro przedsigbiorcareprograficary nie jest w sranie (lub byloby
to bardzo trudnc), dodatkowo przy obecnej masowodci kopiowania, ici$le, dokiadnie
okre$lid zakresu kopiowanych utrvordw w calodci kopiowanych nraterialdw. Gdyby jednak
nalo2one zostalo na niego takie znbowiryanie (w mojej occnie prewie niewykonalne i
nieracjonalne), to i stawka przyjqtej oplaty mu$ialaby by6 jednalowa (liniowa) dla wszysrkich
przrdsiqbiorc6w, a nie zrotnicowfiia ns 3 wskainiki o ro2nej wysokoSci enlezne od
i ntensywnodci kopiowania

Minister Kultury, biorqc pod uwagE wszystkie uwarunkowalia w omawianym obszgrze,
zdecydowal siq na pfzyjgfie prostcgo systemu poboru oplat Jest to, w ocenie Minisha
Kultury, systen optyrnalny, zapewniajqcy twdrcom i wydawcom realnA rekompensatg za
zwielokrotrrianie ich utwordw w ramach uEytku osobistego,

Zaznaxzyi naleiy, Ze gdyby przyjqd system naliczania oplat zeproponowany przez R-zecznika"
towarayszyi mu musialby zagwarantowany ustawowo system kontroli naliczanych oplat pod
kqtem rze{sln6is1, aby oplaty nie byly przekazywene organizacjom dowolnie.

Nawiqguj4c do Paua argumentow wywodzonych z lektury rozprz4dzerria nalezy stwierdzi(i,
2e rcz:ptz4dznnie w $ I ust.l wskazuje jedyrrie, powtarzqiqp w tym zakresie regulacjq
ushawowfo podmioty zobowi4zane d0 wnoszenia oplat tj. wskazuje, 2e oplaty nic dotycz4
wszystkich pzedsiqbiorcow reproglafic*ych, a rylko tych, ktdrzy w zakresie swojej
dzialalnodci zwiclokratniajq utwory.

Odnosz4c siq do twierdzenia, ze zapoponowana przez Pana interprctacja art.z0t ustawy
wynika z i.suriejqpych regul wykladni (wykladni jqzykowej wspicranej przez argumenty
natury celowo$oiowej i systemowej) nalezy taanaczyt,2e tresi afi,}}t ust,l ustary musi byC
analizowarn l4cmie z ud, 2 tego prznpisu, wskazujEcyffi, Ze Ministcr Kultury nra ustalic
wysoko$d oplat uwzgledniaj+ proporcje udziatu w zwielokrotnianych materialach urwor6w
zwielolcrotnianych dla wlasnego uiytku osobistego zamawiajqcych, a ponadto, przy andizie
omawienej regulacji, nalo?y wzi4i pod u\ iflgq szgzegdlny, co omawiano powyzrj, charakrer
przedmiotowych oplat jako zryczaluowarlego wlaagrodzenia z tynfu kopiowania dla

4
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wlasncgo uZytku osobistcgo, nic b$4cego wynagrodzoniem rozliczanym i:rdywidualnie, z
tyrulu kt6r$go twdrcy czy innemu uprawnionemu slueyloby roszczenic o zaplatq do
praedsigbiorcy tnrdniqpego siq odlatnyn rvykonyuraniem kopii. Roszczonie o zaplatQ
przedmiotowych oplat shtzy tylko wskazanym w tozporr4dzeniu Ministra fuinuy

. organizacjom zbiorowego z,xz4dzuia prawarni, Oplaty msjq stanowid rekornpcnsatq dta
'podmiotdw autorskouprawnionych z qdulu rnasowsgo ju2 obecnie kopiowania utwor6w na
wlasny.u2,ytc,k gsobisty. Skoro r62niqsiq one od zwyklego rrynagfodzcnia aurorskiego i majq
stanowiC jedynie kompensacjE skutk6w odplatnego kopiowania reprografrcznego to cel ten
mote byi osi4gnigty w r62ny sposdb, ale musi to byit taki sposob, lxory tq realn4
kompensacjg zapewni. W ocenie Ministra Kultury spos6b usmlenia oplaty w rozporz4dzrniu
spelnia ten warunek.

Nie mo2na przy tyrn, zasadnie postawic zarzutu, zn pnyjqty system kl6ci siq z zasadsmi
logiki. Procentowe przedzialy okreilajqce zalcrss kopiowanych utwordw w og6lnym
wolumenie rwielolaotrianych materialdw przyjgto zc wzglqdu na obiektywrr4 trudrroii
Ccislego, pewflego okre$lenia w kaidym prrypadku wielko$ci kopiowanych utwordw dla
wlasnego ueytku osobistego { ktdry dodatkowo trzeba odr6rnid od kopiowania dla uzytku
publicznego) w ogolnym wolumenie zwielokrotnianych material6w Portadto znryocid nak2y
u!\rag€ na nieracjonalno$i, male rcalno$c i wysokie kosay, zardwno dla przedsiqbiorcy jak i
wskaeanej orgarrizrcji z;biorowego r.an4dzania, rozwiq.zania polegajqpego na oplatach od
$ci$Ie wyodrqbnionego rruplywu za kopiowanie utworfw. Konsekwencj4 jest rcgulacja
rozporzq$zenia urniejscawania zakresu kopiowania w jednyrn ztwr;ch przedzialdw przyjgtych
w rozporzqdzeniu.

Minister Kultury nie podzicla zaprczentowanego poglqdu, rz zzasaA wykladni, kt6re nalezy
stosowac przy interpretacji art,20 i rozporz4dzenia Ministra Kulrury wynika obowi4zck
naliczania oplat wylqcznie od fizycaie wydzielonego wplylvu za kopiowarrie utworow. W
ocenie Mirristra ten sam sel moze byc osiqgni€ty rdznymi metodami, przy czylr;r wybor
wla$ciwego rozwiqzania [j. sposobu neliczani^a oplat musi uwzgldniai istniejqpe realia po to,
aby przyjgte rozwiq.zanie nie bylo rozwi4zaniem niemotliwym do zrealizowania w praktycc i
nieracjonalnym Zobowiryanie pzedsiEbiorcy reprograficznggo do dokladncgo wydzielenia z
kopiowanych materialow utworow wydajo siE byd zadaniem prrawic niewykonalnyrn a poza
tym wymagajqcym duzych nakiaddw finaruowych nirnb$nych do zgrornadzenia
odpowiedniej dokumentacji dia wskazanej jako wlaiciwa do poboru oplat oryanizacji
zbiorowego zaadrana kt6ra powinna byd wyposa2ona w prawo do przeprowadzenia
konholi dokonanego wyodrgbnienia w celu zweryfrkoumnia prawidlowo$ci zadeklarowancj
wplaty. W przl'jgtym systemie ani art. 20t ustawy ani rozporzqdzsrtie rrie nakladaj4 na
zobowiqganych obowi4pku ewidencjonowania zwielokronianycb utwordw ( co w praktyce
spowadzaloby siQ do zabowi4zznia do wykonywania dodatkowej kopii ka2dego
kopiowancgo materiafu). W zwiqzku z tJrm, 2e przepisy nie vrprowadzaj4 takiego obowiq3liu
wywodzenie, Ze podstawq naliozenia oplaty stanowiq jedynie fizycarie wyodrgbnione

"?ttnvy 
za zwielokrotnianie utworow jest nieuprawnione.

Poza tym nale2y, co wskazano wpej, podkfe(tid, 2e art.Z0t ustalvy analizowad trz,eba l4caile
z jego ust.Z nakazrjqeym pfty ustaleniu wysokodci oplaty uwzglgdniad proporcje (i tylko
proporcje) udzistu w zwielohotnianyoh materialach utwor6w zwielokrclnianych dla
wtamego uzytku osobistego. Takie sformulowanie przepisu zaWada, 2e zhlefrrie od tyoh
proporcji stawka winrra byC adznico\riarm- Gdyby oplata miala byc pobierana od wplywu
tylko za Scidle okre{lone zwielokrotnione utwory - Zadrre proporcje udziatu utworo$' w
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og6lnym P'olumenis-zwielokratnianyrh m4terial6w rrie mialyby z-nacz.enia, a poza ryrnbardeiej uzasadniona b1'taby jedna liniou'R stawka oplaty. Dopiim r.rigc na pnart".',ui" cfltr.go
przepisu art.20' powinno siE konstruowad obouiq-zuj4c4 no*ig pr.*4 i *yrvodzji jcj rai-io
lagis. Ponadto, co w5'2cj podre$lono, uykladnie: cclswo,iciolia i sysiemor,a por*icr6zaj4.. Przl'iQt4 przez Ministra. interpretacjg podstaury naliczania onrawian-vch oplu. itoza tyn, ,ii*
mozna". rv mojej ocenie. odcz;tywac tekstu prawrrcgo w spos6b. ['tory pr<nr,'aclziiby rto
trudnych do zaakceptowanirr z punltu witlzenii spolec?nego i ekonomicznego kons"liwcnqii
(konieczr:o$i dokladnego kwalifikowarria pr?Ez przeclsigbiorcq ,eprogral.,iaregc, kardii
w1'kony'*anej kopii pod kqteru spclnienia przbslanek ..utrvoru" rrr rozumilniu prarr.r
autorskicgo, konicczno$4 wyltonyr,vania dodatkorvych kopii katdego kopiowarrego matcriatu
w celu zweryfikowaniS lrzez wskaear4 organizacig zliorowego irzalzania pJwidlowodci
dokonanej kwalifikacji i zadeklaro-wanqi wptaty; bardzo *y'sutcie kc'say rcaiiznc.ii takiego
sy.stetnu,/ n,i1,ro k Sh' z 8. 0 t. t gg8, I CKN 6 6l/97 /.

Na margincsie naleZy zundciC uwags *e przyjgciu z.aproponowancj przez Pana interpreracji
sku*owaloby tFr,. 2q koszty prowadzenia odprlwieclniej ewidencj i przez przedsiqbitircq
przerancone zostalyby nieuqtplirvie na osob1, zlecai4ce kssrorvanie w pulkcie
reprograticalym. Z drugiej strony loszty .dokonywania prz.ez wskazan4 organieacjg
zbiorovego rwz4dzarfia wery'tikacji prat'idlorvodci dcklarowani'ch riplat obciqi# *.-uriatvhy;
lw6rcdrv iuldawcdw uprawnio:rych do partycypowania w Sch oplarach,-co rv cl'ckcie
skutkowatohy znacznyru rurniejszenism naleznyah irn oplat i w efckcj:c nczyrrilo systen.r
kontpensacji malo realnym.

Nri zakoriczenie rrals$' strvierdzid, *e wseystkie podrnioty (grrzedsigbiorc.y reprc'gra{iczni).
kt6re zale2nic od zrkresu kopiowania. utwordw zilivnne zc:ilan4 cxlpou,icclnio cl,i jednej z
trzt:ch grup okre$lotrych rv $ 2 rry'w Rozporz4dzenia s4 traktowanc jcdnakorvo i nic rrr rv. tlnl
zakrcsic, w mojcj occnie. niezgodnoSci z konstytucyjnynii zasaclami r6rvnosci i
proporcjonalno$ci.

Przt<Jsta*'iolta przez Ministra Kultury intcrprctacja art.Z0j usuivy i rozporz4clzcnia Ministn
Kultury, zhiezra jest ze stanorviskiem prezentowarlym w tyrn z*rcsie w doktrynic praiva
autorsklego- W Komentruzu do uslawy'o prawie autorskiln i prarvach pr.rkreunych i Pra*,o
aurorskie i prava pokt,etr,tic, Kontentarz J.Barta, M.Czajkov,iku-Dt7biow,.rka, zh.
Cwi(Ilail$ld, R.Jv{arkiev'ia, E.Traple, lVydanie IL', fuiwmyc:e |ALS r., str.i|tt ii.Treple
prezentuje stanowisko" 29 ,,op.la[v okreilone rv rozporz4dzcniu groninny byb ohliczanc otl
calo$ci ]?ty*iow posiadacza urzqdzenia reprografiia:ego. Brak'jest pocl.rtuw clo pri,yjqcia
koncepcji, z4odnie z kt6r4 ppdsrnwq tg mogtyby stanowic wylqcaric wpii'wy zL1

zwielokrotniatila utu'orow. Posiadapz uratdzenia nic prowadzi tego rodzaju dokurnentac,ii,
kt6ra pozualalaby *.yodrqbnii z ogalnej masy materiaidw kopiorvanych. utwory i ro na
dodatck chronione prarvami. Masowodc rEl'tliu zaklada odenvanic: u1'riagrodzenia ot{
w1'korz,t'stania konkrotnych unvor6w'. Podobne stanowisko prezentuie W,Macliala $'pracy :

" DoEwolotty tt4,tek pryw.atny v, polskitn prmyie outorskim", itr. 78,

Reasumujqc, na]e2.y. stw.ierdzid; zc pnyjgty w ustawie i rozport4dzeniu systcm poboru oplat ,
a takie jego wykladnia przedstawiona.przezMinistra Kurtu.ry s4 prawidrorve.

tJprz-ejmie prosz4 Pana Rzccznil,ra o przyjgcie powy2szych w5iiodnie6.

Zpowatraniem
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