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DO: Komisja Kultury i Środków Przekazu 

ul. Wiejska 4/6/8  

Warszawa 

 

 

Szanowne Panie Posłanki i Szanowni Panowie Posłowie, 

 

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska to organizacja pozarządowa, która od ponad czterech lat 

aktywnie bierze udział w debacie na temat reformy prawa autorskiego, zarówno w Polsce jak i w 

Europie.  

 

W trwającej reformie prawa autorskiego konsekwentnie zgłaszaliśmy uwagi dotyczące zakresu 

proponowanego art. 27 ustawy, który określa reguły tzw. dozwolonego użytku edukacyjnego 

(DUE). To wyjątek, który pozwala instytucjom oświatowym na korzystanie w celach 

dydaktycznych z rozpowszechnionych utworów oraz na sporządzanie w tym celu egzemplarzy 

fragmentów utworów. Nowelizacja prawa autorskiego była szansą na uaktualnienie tych 

przepisów i dostosowanie ich do potrzeb prowadzenia nowoczesnej, szeroko dostępnej edukacji.  

 

Z tego powodu postulowaliśmy za: 

 

a. zniesieniem ograniczeń, co do podmiotów, które mogą korzystać z DUE, co pozwoliłoby 

instytucjom takim jak biblioteki publiczne, muzea czy organizacje pozarządowe prowadzić 

działania edukacyjne bez obaw o naruszenie przepisów prawa autorskiego  

b. objęciem regulacją dozwolonego użytku edukacyjnego całości działań o charakterze 

niekomercyjnym, co pozwoliłoby wyeliminować praktyki wymuszania na szkołach, 

bibliotekach i innych instytucjach edukacyjnych podpisywania umów licencyjnych na 

wykorzystywanie treści w ramach niekomercyjnych działań edukacyjnych. 

 

Pod powyższymi postulatami w czerwcu br. w petycji skierowanej do Komisji Kultury i Środków 

Przekazu podpisało się ponad 150 organizacji oraz instytucji edukacyjnych.  Niestety głos strony 

społecznej nie został uwzględniony, co powoduje, że problemy wymienione wyżej nie zostały w 

naszej opinii rozwiązane. Z uwagi na fakt, że projekt ustawy trafił z powrotem na ręce Sejmowej 

Komisji Kultury i Środków Przekazu po poprawkach wprowadzonych w Senacie, liczymy na 

Państwa refleksję uwzględniającą oczekiwania społeczne i postulaty dotyczące promowania 

nowoczesnej edukacji.  

 

Analizując treść poprawki wprowadzonej przez Senat do treści uchwalonej przez Sejm RP art. 27 

ust. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w naszej ocenie zmiana taka wprowadza 

dodatkowe ograniczenia i wymagania wobec podmiotów korzystających z zawartej w tym 

przepisie konstrukcji dozwolonego użytku edukacyjnego. Obserwując postępującą inflację 

ochrony prawno-autorskiej w praktyce stosowania przepisów ustawy uważamy, że takie 
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dodatkowe ograniczenia nie wpływając w żaden sposób na ochronę przed nadużyciami istotnie 

utrudnią podmiotom objętym tym przepisem podejmowanie dozwolonych działań edukacyjnych.  

 

Z tego też względu rekomendujemy odrzucenie poprawki nr 1 zawartej w uchwale z dnia 7 

sierpnia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz ustawy o grach hazardowych. 

 

 

 

 
Z poważaniem,  

dr Alek Tarkowski 

dyrektor Centrum Cyfrowego  

 

 

 


