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WICEPREZES RADY MINISTROW
MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

prof dr hab. Piotr Glinski
Warszawa,

24lipca 2020 r.

DWIM -WA.550.20.2018.JB

DECYZJA
W SPRA WIE REPREZENTATYWNOSCI
ORGANlZACJI ZBIOROWEGO ZARZi\DZANIA W ZAKRESIE
PRAW AUTORSKICH DO SCENARIUSZV UTWOROW AUDIOWIZUALNYCH

Strony post~powania administracyjnego:
1) Stowarzyszenie Filmowcow Polskich
ul. Zelazna 28/30
00-832 Warszawa;
2) Stowarzyszenie Autorow ZAiKS
ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa

Uczestnik na prawach strony:
Polska Izba Komunikacji
ul. Przemyslowa 30
00-450 Warszawa

Elektronicznej,

Dzialajqc na podstawie art. 137 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zbiorowym zarzqdzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r. poz.
1293), po przeprowadzeniu
wszczt(tego z urzt(du post((powania
administracyjnego
o stwierdzenie
reprezentatywnosci
organizacji zbiorowego zarzqdzania w zakresie praw
autorskich do scenariuszy utworow audiowizualnych
w zakresie zezwolen na zbiorowe
zarzqdzanie prawami autorskimi Stowarzyszenia Autorow ZAiKS z siedzibq w Warszawie
oraz Stowarzyszenia Filmowcow Polskich z siedzibq w Warszawie,

stwierdza si~, ze Stowarzyszenie Filmowcow Polskich jest organizacj~
zbiorowego zarz~dzania reprezentatywn~ w zakresie praw autorskich do
scenariuszy utworow audiowizualnych na nast~puj~cych polach eksploatacji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zwielokrotnianie,
wprowadzanie do obrotu,
publiczne odtwarzanie,
publiczne wyswietlanie,
najem,
uzyczenie,
nadawanie,
reemitowanie,
publiczne udostt(pnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl miec do niego
dostttp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy 0 zbiorowym zarz::}dzaniu prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi (dalej w skrocie "ustawa") Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego obowi::}zanyjest dokonae przegl::}duwszystkich obowiqzujqcych zezwolen dla
organizacji zbiorowego zarz::}dzaniaprawami autorskimi i prawami pokrewnymi w celu:
cofniE(ciazezwolen w zakresie, w jakim w toku dotychczasowej dzialalnosci na danym
polu eksploatacji organizacje nie podjE(lyzbiorowego zarz::}dzanialub wykonywaly je
w niewielkiej skali, jak rowniez jezeli w odniesieniu do okreslonego rodzaju utworow
lub przedmiotow praw pokrewnych nie istnieje potrzeba zbiorowego zarzqdzania na
danym polu eksploatacji;
2) zmiany zezwolen w zakresie, w jakim konieczne jest ich dostosowanie do nazw pol
eksploatacji okreslonych wart. 50 ustawy 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1)

Ponadto, zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy Minister obowiqzany jest przeprowadzie
postE(powania w przedmiocie stwierdzenia reprezentatywnosci organizacji zbiorowego
zarzqdzania w przypadkach, 0 ktorych mowa wart. 10 ust. 2 ustawy, tj. jezeli zezwolenie na
zbiorowe zarz::}dzanieprawami danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utworow lub
przedmiotow praw pokrewnych na danym polu eksploatacji posiada wiE(cej niz jedna
organizacja zbiorowego zarz::}dzania.
Wszystkie ww. postE(powania administracyjne
6 miesiE(cyod dnia wejscia w zycie ustawy.

powinny bye wszczEtte w terminie

Zgodnie z art. 128 ustawy zezwolenia na zbiorowe zarzqdzanie udzielone przed
wejsciem w zycie tej ustawy zachowujq waznose. Tym samym w rozumieniu przepisow ustawy
zarowno Stowarzyszenie Autorow ZAiKS (dalej jako "ZAiKS") jak i Stowarzyszenie
Filmowcow Polskich (dalej jako "SFP") Sq organizacjami zbiorowego zarz::}dzania.
Aktualnie ZAiKS posiada zezwolenie na zbiorowe zarzqdzanie prawami autorskimi do
nastE(pujqcychkategorii utworow:
1)

slownych;

2) muzycznych;

3)
4)
5)
6)

slowno-muzycznych;
choreograficznych;
pantomimicznych;
slownych, muzycznych,
audiowizualnym;

slowno-muzycznych

choreograficznych

w

utworze

na nastE(pujqcychpolach eksploatacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

utrwalanie,
zwielokrotnianie,
wprowadzanie do obrotu,
wprowadzanie do pamiE(cikomputera,
publiczne wykonanie,
publiczne odtwarzanie,
wyswietlanie,
wystawianie,
uzyczenie i najem,
nadanie za pomocq wizji lub fonii przewodowej alba bezprzewodowej przez stacjE(
naziemnq,
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k) nadanie za posrednictwem satelity,
1) reemisja,
m) publiczne udost~pnianie utworu w taki sposab, aby kazdy mag! miec do niego dost~p
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Zezwolenie to zostalo udzielone decyzj'l Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11utego 1995 r., sygn.
DP.041/Z/8/95, zm. decyzjami z 23.10.1998 r. sygn. BP/WPA/041/Z/9/98 i z 28.02.2003 r.
sygn. DP.WPA.024/98/03 (zob. poz. 5 w obwieszczeniu Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia
2004 r. w sprawie ogloszenia decyzji Ministra Kultury 0 udzieleniu i cofni~ciu zezwolen na
podj~cie dzialalnosci organizacji zbiorowego zarz'ldzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi, MP z 2004 r. Nr 18, poz. 322).
Aktualnie SFP posiada zezwolenie na zbiorowe zarz'ldzanie prawami autorskimi do
utworaw audiowizualnych na polach eksploatacji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

utrwalanie;
zwielokrotnianie;
wprowadzanie do obrotu;
wprowadzenie do pami~ci komputera;
uzyczenie;
najem;
7) wyswietlanie;
8) publiczne odtwarzanie;
9) nadawanie za pomoc'l wizji lub fonii przewodowej alba bezprzewodowej przez stacj~
naziemn'l oraz nadawanie za posrednictwem satelity;
10) reemitowanie;
11) publiczne udost~pnianie utworu w taki sposab, aby kazdy magI miec do niego dost~p
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

Zezwolenie to zostalo udzielone decyzj'l Ministra Kultury
Sztuki z dnia
29 maja 1995 r., sygn. DP.041/Z/13/95,
zm. decyzjami z 23.10.1998 r. sygn.
BP/WPA/041/Z/5/98
i z 28.02.2003 r. sygn. DP.WPA.024/36/03
(zob. poz. 8
w obwieszczeniu Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie ogloszenia decyzji
Ministra Kultury 0 udzieleniu i cofni~ciu zezwolen na podj~cie dzialalnosci organizacji
zbiorowego zarz'ldzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, MP z 2004 r. Nr 18,
pOZ·322).
W zwi'lzku z powyzszym, pismem z dnia 22 listopada 2018 r. Minister zawiadomil
ZAiKS i SFP 0 wszcz~ciu z urz~du post~powania administracyjnego w przedmiocie
stwierdzenia

reprezentatywnosci

organizacji

zbiorowego

zarz<ldzania w zakresie

praw

autorskich do scenariuszy utworow audiowizualnych na nast~puj'lcych polach eksploatacji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zwielokrotnianie,
wprowadzanie do obrotu,
wprowadzanie do pami~ci komputera,
publiczne odtwarzanie,
wyswietlanie,
najem,
uzyczenie,
nadawanie,
reemitowanie,
10) publiczne udost~pnianie utworu w taki sposab, aby kazdy m6g1 miec do niego
dost~p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (k. 1-2).

Do zawiadomienia tego zostal dol'lczony wniosek SFP z 24 wrzesnia 2018 r.
o jak najszybsze wszcz~cie przedmiotowego postf(powania (k. 3-4).
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Post~powanie zostalo zatem wszcz~te w terminie, 0 kt6rym mowa wart. 137 ust. 2
ustawy, tj. w ci,!gu 6 miesi~cy od dnia jej wejscia w zycie. Ustawa weszla w zycie w dniu 19
lipca 2019 r.
Zawiadomienie
r. (k. 5-6).

0

wszcz~ciu post~powania zostalo dor~czone stronom 7 grudnia 2018

Poniewaz zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy jezeli zezwolenie na zbiorowe zarz'!dzanie
prawami danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utwor6w lub przedmiot6w praw
pokrewnych na danym polu eksploatacji posiada wi~cej niz jedna organizacja zbiorowego
zarz,!dzania, organizacj,! reprezentatywn,! jest ta, kt6ra w tym zakresie reprezentuje
najwi~ksz,! liczb~ uprawnionych na podstawie umowy 0 zbiorowe zarz,!dzanie prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz umowy 0 reprezentacji. Wraz z zawiadomieniem 0
wszcz~ciu post~powania strony zostaly wezwane do udzielenia informacji 0 aktualnej liczbie
uprawnionych
do scenariuszy reprezentowanych
na podstawie umowy 0 zbiorowe
zarz'!dzanie oraz umowy 0 reprezentacji.
W swej odpowiedzi z 21 grudnia 2018 r. (k. 5-17) ZAiKS wskazal, ze reprezentuje
prawa 1 093 uprawnionych (k. 5). W uzupelniaj,!cym pismie z 13 lutego 2019 r. (k. 33-34)
doprecyzowal, ze liczba ta dotyczy pierwotnie uprawnionych.
W swej odpowiedzi z 21 grudnia 2018 r. (k. 18-26) SFP wskazalo, ze reprezentuje
prawa 1 989 scenarzyst6w oraz 146 spadkobierc6w scenarzyst6w, zas na podstawie um6w
o reprezentacji z zagranicznymi organizacjami co najmniej 129939 uprawnionych, wskazujqc
ze podanie dokladnej liczby nie jest mozliwe, gdyz jedna z zagranicznych organizacji nie
dostarczyla przedmiotowych danych (k. 19). W uzupelniaj,!cym pismie z 18 lutego 2019 r.
(k. 35-37) SFP doprecyzowalo, ze uwzgl~dniajqc scenarzyst6w zmarlych, ale posiadajqcych
rozpoznanych spadkobierc6w reprezentuje w sumie 2080 scenarzyst6w (1960 zyj,!cych i 120
zmarlych). Wskazalo tez liczb(( scenarzystow reprezentowanych
przez kazd,! z 29
zagranicznych organizacji - 129 939 oraz ze brak danych w tym zakresie dotyczy organizacji
kolumbijskiej REDES (k. 36).
Pismem z dnia 3lipca 2019 r. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (dalej w skr6cie
"PIKE") zlozyla wniosek 0 dopuszczenie do udzialu w tOCZqcymsi~ post~powaniu. Wskazala,
ze wniosek ten uzasadniony jest zar6wno ze wzglf(du na cele statutowe tej organizacji, jak
r6wmez przemawia
za jego uwzglf(dnieniem
interes
spoleczny.
PIKE wskazala,
ze reprezentuje oraz chroni interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsi~biorc6w
telekomunikacyjnych. Rozstrzygni((cie zas w przedmiocie cofnit;cia lub zmiany zezwoleii na
zbiorowe zarz,!dzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi pozostaje w sferze
interes6w gospodarczych podmiot6w zrzeszonych w PIKE, kt6re z racji prowadzonej
dzialalnosci zawierajq umowy z organizacjami zbiorowego zarzqdzania. PIKE wskazala takze,
ze udzial tej organizacji w postf(powaniu pozwoli Ministrowi na zapoznanie sift z opiniq
srodowiska przedsi~biorc6w telekomunikacyjnych, dostawc6w uslug audiowizualnych oraz
dostawc6w uslug drog,! elektroniczn,!, przyczyniajqc sift tym samym do lepszego wyjasnienia
okolicznosci faktycznych i w pelniejszym stopniu przyczyni sift do realizacji prawdy
obiektywnej. Co wi~cej, zdaniem PIKE, rozstrzygnif(cie Ministra w przedmiotowej sprawie
wplynie nie tylko na sferf( praw i obowi,!zk6w strony postf(powania, ale takZe na grup~
przedsif(biorc6w zwiqzanych ze stronq umowami lub potencjalnie mog'!cych tak,! umowf(
zawrzec, a w konsekwencji na klient6w tych podmiot6w, w tym r6wniez konsument6w
(k. 38-53).
Postanowieniem
z dnia 7 sierpnia 2019 r. Minister dopuscil PIKE do udzialu
w postf(powaniu (k. 54-55). Postanowienie 0 zostalo dorf(czone ZAiKS w dniu 14 sierpnia,
a SFP i PIKE w dniu 16 sierpnia 2019 r. (k. 55-57).
W dniu 10 wrzesnia 2019 r. pelnomocnik PIKE zapoznal sift z aktami sprawy (k. 58).
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W zwi,!zku ze stanem epidemii koronawirusa, zgodnie z art. 15zzs ust. 9 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. 0 szczeg6lnych rozwi,!zaniach zwiqzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakainych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych, obowiqzujqcym w okresie od 31 marca do 15 maja 2020 r., organy
administracji publicznej mogly wydawae jedynie decyzje w calosci uwzglE(dniajqce zqdanie
strony lub uczestnika postE(powania, zaswiadczenie 0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
wyrazie stanowisko alba wydae interpretacjE( indywidualnq lub decyzjE(w sprawach, 0 kt6rych
mowa w ust. 3a tej ustawy. Niniejsza decyzja pozostaje poza zakresem wskazanym
w wyzej wymienionym przepisie dlatego tez nie mogla bye wydana we wskazanym okresie.
Minister zwazyl co nast~puje.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy jezeli zezwolenie na zbiorowe zarzqdzanie prawami
danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utwor6w lub przedmiot6w praw
pokrewnych na danym polu eksploatacji posiada wiE(cejniz jedna organizacja zbiorowego
zarzqdzania, organizacjq reprezentatywnq jest ta, kt6ra w tym zakresie reprezentuje
najwiE(kszq liczbE( uprawnionych na podstawie umowy 0 zbiorowe zarzqdzanie prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz umowy 0 reprezentacji. Ustawa przewiduje zatem
tylko jedno kryterium, na podstawie kt6rego powinno nastqpic rozstrzygniE(cie i jest to
kryterium obiektywne - decyduje liczba uprawnionych reprezentowanych przez danq
organizacjE( na podstawie umowy - alba umowy 0 zbiorowe zarzqdzanie, a wiE(cumowy
zawieranej indywidualnie z konkretnym uprawnionym alba umowy 0 reprezentacji, a wiE(c
umowy, w kt6rej dany uprawniony reprezentowany jest przez organizacjE(, kt6rej powierzyl
swoje prawa w zbiorowy zarzqd. Organizacjq reprezentatywnq jest podmiot, kt6ry
reprezentuje "najwiE(kszqliczbE(uprawnionych".
Wraz z zawiadomieniem 0 wszczE(ciu postE(powania strony zostaly wezwane do
udzielenia informacji 0 aktualnej liczbie uprawnionych do scenariuszy reprezentowanych na
podstawie umowy 0 zbiorowe zarzqdzanie oraz umowy 0 reprezentacji. Z udzielonych przez
strony odpowiedzi wynika, ze SFP reprezentuje znacznie wiE(kszqliczbE(uprawnionych niz
ZAiKS i uwzglE(dniajqc uprawnionych zagranicznych jest to przewaga wielokrotna. Wobec
powyzszego tresc rozstrzygniE(ciaw niniejszej sprawie wydaje siE(oczywista.
Nalezy miee na uwadze, ze niniejsza decyzja nie kreuje nowego stanu prawnego, a rna
jedynie charakter deklaratoryjny. Reprezentatywnosc organizacji zbiorowego zarzqdzania
wynika z ustawy (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy), zas minister w formie decyzji jedynie stwierdza
reprezentatywnose danej organizacji zbiorowego zarzqdzania w przypadku "krzyzowania siE("
zezwolen na podstawie ustalonego stanu faktycznego (art. 10 ust. 2).
Deklaratoryjny charakter niniejszej decyzji w przedmiocie reprezentatywnosci
organizacji zbiorowego zarzqdzania oznacza takze, ze powinna bye ona odczytywana
w powiqzaniu z tresci,! zezwolen na zbiorowe zarz'!dzanie organizacji, kt6rych dotyczy.
Nie poszerza ona jednak przedmiotowego zakresu tych zezwolen. Reprezentatywnose SFP
w odniesieniu do praw autorskich do scenariuszy utwor6w audiowizualnych dotyczy zatem,
zgodnie z tresciq zezwolenia SFP, wylqcznie zbiorowego zarzqdzania w zakresie praw
autorskich do utworow audiowizualnych, a wiE(cpraw do scenariuszy juz wykorzystanych
w utworze audiowizualnym na zasadzie wsp61tw6rczosci, 0 kt6rej mowa wart. 69 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza decyzja nie dotyczy zatem kwestii
reprezentatywnosci w zakresie praw autorskich do scenariuszy, ktore nie zostaly jeszcze
wykorzystane w utworze audiowizualnym bqdi tez Sq w danym przypadku eksploatowane
poza utworem audiowizualnym jako np. utwory slowne.
Z uwagi na deklaratoryjny charakter niniejszej decyzji zastosowano w niej aktualnq
terminologiE( pol eksploatacji okreslonq wart. 50 ustawy 0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zastosowano zatem jednolity termin "nadawanie" oraz pominiE(to pole
eksploatacji "wprowadzanie do pamiE(cikomputera".
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Niniejsza decyzja pozostaje bez wplywu na post~powania dotycz,!ce rewizji zezwolen
organizacji zbiorowego zarz,!dzania, prowadzone na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy.
W zaleznosci od tresci decyzji, kt6re zostan,! wydane we wskazanych post~powaniach,
niniejsza decyzja z urz~du moze zostac zmieniona lub uchylona, zgodnie z art. 10 ust. 4
ustawy.

Pouczenie
Na podstawie art. 127 § 3 w zw. Z art. 129 § 2 ustawy Kodeks post~powania administracyjnego strona niezadowolona z niniejszej
decyzji moze zwr6cic si~ do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem 0 ponowne rozpatrzenie sprawy,
w terminie 14 dni od dnia jej dor~czenia. Wniosek taki winien zostac zlozony na adres: Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa.
Na niniejszq decyzj~ strona moie takie wniesc skarg~ do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie bez korzystania
z prawa do zlozenia wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy. Skarg~ wnosi si~ za posrednictwern Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, adres jak wyzej, w terminie 30 dni od dnia dor~czenia decyzji (art. 3 § 2 pkt 1, art. 13 § 1 i 2, art. 52 § 3, art. 53 § 1
i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 0 post~powaniu przed sqdami administracyjnymi).
przy wniesieniu skargi ten, kto jq wnosi, obowiqzany jest do uiszczenia oplaty sqdowej. Oplatll sqdowq uiszcza sill got6wkq
do kasy wlasciwego sqdu administracyjnego lub na rachunek bankowy wlasciwego sqdu (art. 214 § 1 w zwiqzku z art. 219 ustawy
_ Prawo 0 PostllPowaniu przed sqdami administracyjnymi). W niniejszej sprawie b~dzie to wpis staly w wysokosci 200 zl
(§ 2 ust. 6 rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie wysokosci oraz szczeg610wych zasad pobierania wpisu w PostllPowaniu
przed sqdarni administracyjnyrni z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 221, poz. 2193)·
Przy uiszczaniu oplaty - zar6wno got6wkq do kasy wlasciwego sqdu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sqdu nalezy wskazae tytul wplaty, rodzaj pisma od kt6rego wpis jest uiszczany oraz sygnatur~ akt sqdowych (§ 5 ust. 1 WW.
rozporzqdzenia Rady Ministr6w). Sqd nie podejrnie zadnej czynnosci na skutek pisma, od kt6rego nie zostanie uiszczona naleina
oplata.
Nie
rna
obowiqzku
uiszczenia
koszt6w
sqdowych
strona,
kt6rej
przyznane
zostalo
prawo
pomocy
w PostllPowaniu przed sqdem administracyjnyrn (prawo pomocy) w zakresie okreslonym w prawomocnym postanowieniu
o przyznaniu tego prawa. Prawo pomocy moze bye przyznane stronie na jej wniosek zloiony przed wszcz~ciem post~powania lub
w toku post~powania. Wniosek ten wolny jest od oplat sqdowych. Prawo pomocy moze bye przyznane w zakresie calkowitym lub
cZIlSciowym.Szczeg610we zasady ubiegania sit; 0 zwolnienie od koszt6w sqdowych oraz zasady przyznawania pomocy prawnej
okreslone zostaly wart. 243-262 ustawy - Prawo 0 PostllPowaniu przed Sqdami administracyjnymi.

Otrzymuja:

Stowarzyszenie Autor6w ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora
Generalnego Krzysztofa Lewandowskiego;
2) Stowarzyszenie Filmowc6w Polskich, ul. Zelazna 28/30, 00-832 Warszawa, reprezentowane przez
adw. Wojciecha Kolodziejczyka;
3) r. pro Wojciech Szymczak, pelnomocnik Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Kancelaria Prawna
Media s.c., ul. L~kowa 21/17, 61-879 Poznan;
2 egz. a/a.
1)
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