
 
Druk  nr 435 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 V kadencja 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 

 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych /druk 
nr 297/. 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 95b regulaminu Sejmu – po zasięgnięciu opinii 

Prezydium Sejmu – skierował w dniu 14 lutego 2006 r. powyższy projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu 

do pierwszego czytania. 
Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w 

dniach: 22 i 23 marca 2006 r. 
 
wnosi :  
 
Wysoki  Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
Warszawa, dnia 23 marca 2006 r. 
 
 
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
 
    
 /Andrzej Walkowiak/ /Paweł Kowal/ 
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P r o j e k t 
 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                        2006 r. 

 

o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych1) 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmie-
niu: 

„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej w eu-
ro, należy przez to rozumieć jej równowartość wyrażoną w walucie polskiej, 
ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro, lub jej równowartość wy-
rażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro 
oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
w dniu poprzedzającym dokonanie czynności.”; 

2) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1, art. 191, art. 20 
ust. 2-4, art. 201, art. 30 ust. 2 oraz art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu się, 
zbyciu ani egzekucji. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności.”; 

3) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. 1. Twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawo-
dowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastyczne-
go lub fotograficznego, przysługuje prawo do wynagrodzenia sta-
nowiącego sumę poniższych stawek: 

1) 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w 
przedziale do równowartości 50 000 euro, oraz 

2) 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w 
przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowarto-
ści 200 000 euro, oraz 

                                                 
1) Ustawa wdraża postanowienia dyrektywy 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego eg-
zemplarza dzieła sztuki (Dz.Urz. WE L 272 z 13.10.2001, str. 32; Dz.Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 240). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 
1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166, poz. 1610, z 2004 r. Nr 91, 
poz. 869, Nr 96, poz. 959 i Nr 172, poz. 1804 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365. 
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3) 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w 
przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowar-
tości 350 000 euro, oraz 

4) 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w 
przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowar-
tości 500 000 euro, oraz 

5) 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w 
przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro 

 - jednak nie wyższego niż równowartość 12 500 euro. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku ceny sprzedaży niż-
szej niż równowartość 100 euro. 

3. Oryginalnymi egzemplarzami utworu w rozumieniu ust. 1 są: 

1) egzemplarze wykonane osobiście przez twórcę; 

2) kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeżeli zosta-
ły wykonane osobiście, w ograniczonej ilości, przez twórcę 
lub pod jego nadzorem, ponumerowane, podpisane lub w in-
ny sposób przez niego oznaczone.”; 

4) po art. 19 dodaje się art. 191-195 w brzmieniu: 

„Art. 191. Twórcy i jego spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodze-
nia w wysokości 5% ceny dokonanych zawodowo odsprzedaży 
rękopisów utworów literackich i muzycznych. 

 Art. 192. 1. Odsprzedażą w rozumieniu art. 19 ust. 1 i art. 191 jest każda 
sprzedaż następująca po pierwszym rozporządzeniu egzempla-
rzem przez twórcę. 

2. Zawodową odsprzedażą w rozumieniu art. 19 ust. 1 i art. 191 są 
wszystkie czynności o charakterze odsprzedaży dokonywane, w 
ramach prowadzonej działalności, przez sprzedawców, kupują-
cych, pośredników oraz inne podmioty zawodowo zajmujące się 
handlem dziełami sztuki lub rękopisami utworów literackich 
i muzycznych. 

Art. 193. 1. Do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i art. 
191, jest obowiązany sprzedawca, o którym mowa w art. 192 ust. 
2, a gdy działa na rzecz osoby trzeciej, zawodowo zajmującej się 
handlem dziełami sztuki lub rękopisami utworów literackich i 
muzycznych, odpowiada z nią solidarnie.  

2. Sprzedawca jest obowiązany do ujawnienia osoby trzeciej, o któ-
rej mowa w ust. 1. Z obowiązku tego może się zwolnić płacąc na-
leżne wynagrodzenie. 

3. Twórca utworu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i art. 191, oraz je-
go spadkobiercy mogą domagać się od osób wymienionych w ust. 
1 udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbęd-
nych do określenia należnego wynagrodzenia z tytułu odsprzeda-
ży oryginalnego egzemplarza lub rękopisu utworu przez okres 3 
lat od dnia dokonania odsprzedaży. 
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Art. 194.  Ceny sprzedaży określone w art. 19 ust. 1 i art. 191 są cenami po 
odliczeniu podatku od towarów i usług należnego z tytułu dokona-
nej odsprzedaży oryginalnego egzemplarza lub rękopisu utworu. 

Art. 195. Przepisy art. 19-194 stosuje się także do oryginalnych egzemplarzy i 
rękopisów utworów innych niż wymienione w art. 5, których twór-
cy w dniu dokonania odsprzedaży mają miejsce stałego pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

5) w art. 115 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w 
ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne okre-
ślone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 
lub art. 97,  albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2, 
art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2,  

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do roku.”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




