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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU DS. PRAW AUTORSKICH
DZIAŁAJĄCEGO PRZY PIRC
RAPORT 2016
1. Postępowania tabelowe – PIRC, za pośrednictwem C.R.O.P.A. Kancelarii Radcowskiej, była

uczestnikiem postępowań toczonych przed Komisją Prawa Autorskiego o zatwierdzenie wspólnych
tabel wynagrodzeń na poszczególnych polach eksploatacji. Postępowania te zostały umorzone ze
względu na upływ 6-miesięcznego terminu przewidzianego w art. 110(13) ustawy z 10 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obecnie postępowania te toczą się lub toczyły przed
Sądem Okręgowym w Poznaniu.

2.



I Ns 75/12 - postępowanie z wniosku Stowarzyszenia Autorów ZAiKS o zatwierdzenie
wspólnej tabeli wynagrodzeń na polu eksploatacji nadawania utworów przez nadawców
telewizyjnych (TW-TV) oraz za wykorzystanie utworów w utworach audiowizualnych w
zakresie ich wyświetlania, zwielokrotniania (reprodukowania) na nośnikach dźwięku i obrazu
oraz najmu egzemplarzy (TW-AV). W dniu 6.04.2016 r. Sąd odrzucił prawomocnie tabelę
przedstawioną przez ZAiKS.



I Ns 126/13 – postępowanie z wniosku Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń za korzystanie
z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w sytuacji określonej w art. 211 ust. 1 PrAut
(reemisja w sieciach kablowych). PIRC wnioskuje o odrzucenie wspólnej tabeli. Sprawa
w toku.



I Ns 183/13 – postępowanie z wniosku Związku Artystów Wykonawców STOART, Związku
Artystów Scen Polskich ZASP, Związku Producentów Audio-Video ZPAV o zatwierdzenie tabeli
wynagrodzeń za korzystanie z praw pokrewnych i artystycznych wykonań utworów
muzycznych i słownomuzycznych, praw pokrewnych do artystycznych wykonań aktorów
i tancerzy, praw pokrewnych do fonogramów i wideogramów muzycznych na polu
eksploatacji reemitowanie. Postanowieniem z 1 marca 2016 r. Sąd odrzucił wspólną tabele
z uwagi na zarzut PIRC o przejściowym braku drogi sądowej. Postanowienie jest
prawomocne.

Procesy legislacyjne – PIRC bierze również czynny udział w procesach ustawodawczych,
dotyczących zmian w prawie polskim oraz międzynarodowym. Zgłasza swoje postulaty
m.in. w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz Komisję Europejską. Wskazać tu można m.in. stanowiska i propozycje rozwiązań (nie
wszystkie przygotowane we współpracy z C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowską) dotyczące:
 Dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
udzielaniu licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na
potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym
 Dostosowania ustawy PrAut do Dyrektywy Rady w sprawie koordynacji niektórych zasad
dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do
przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową
 Ram prawnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej
 Nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych
 Roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy
 Przeglądu dyrektywy Rady nr 93/83//EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji
niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w
odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową
 Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy
3. Postępowania administracyjne – PIRC, za pośrednictwem C.R.O.P.A. Kancelarii Radcowskiej,

występuje również w postępowaniach w sprawach zezwoleń udzielonym organizacjom zbiorowego
zarządzania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: „MKiDN”) dotyczących zakresu
tych zezwoleń:


Postępowanie w sprawie rozszerzenia zakresu zezwolenia ZAiKS na zbiorowe zarządzanie
o utwory audiowizualne i doprecyzowanie niektórych pól eksploatacji i form wykonywania
zbiorowego zarządu;



Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. postanowienia MKiDN z 3 września 2014 r.
wyjaśniającego wątpliwości co do treści decyzji w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu
Autorów ZAiKS zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi – PIRC złożyła
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem MKiDN. MKDiN
stwierdził niedopuszczalność tego wniosku. PIRC złożyła na to postanowienie skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd wyrokiem z 9 lutego 2016 r. oddalił skargę
PIRC. Sprawa, na skutek skargi kasacyjnej PIRC znajduje się obecnie w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym.
Dziękujemy za współpracę wszystkim firmom członkowskim
oraz C.R.O.P.A. Kancelarii Radcowskiej

