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Wstęp 17

WSTĘP

Przedmiotem tej książki jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i  Rady (UE) 2019/790 z  17.04.2019 r. w  sprawie prawa autorskiego 
i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dy-
rektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. Książka została przygotowana w ra-
mach projektu badawczego nr  2019/35/B/HS5/03671 pt.  Naukowy 
model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym we
dług Dyrektyw UE, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
W późniejszych pracach zostaną przedstawione:
 1) wnioski i wytyczne dla ustawodawcy krajowego dotyczące wdro-

żenia przepisów dyrektywy;
 2) ocena rozwiązań prawnych przyjętych w prawie krajowym jako 

implementacja dyrektywy;
 3) porównawcza analiza prawna rozwiązań przyjętych w wybranych 

krajach członkowskich UE;
 4) ocena skuteczności lub efektywności rozwiązań wynikających 

z dyrektywy;
 5) uwagi na temat ewentualnej zmiany (nowelizacji) dyrektywy.

To opracowanie jest także swoistym uzupełnieniem ostatnio wyda-
nego komentarza do ustaw autorskich1. Jest tak z trzech względów.

Po pierwsze, obrazuje ono kierunek najbliższych zmian polskiego 
prawa autorskiego i być może będzie także użyteczne w pracach le-
gislacyjnych. Szereg postulatów w tym zakresie zamieszczono w tej 
książce. Wydaje się przy tym, że należałoby implementować dyrek-

1 Por. Ustawy autorskie. Komentarze, t. I–II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2021.
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tywę w  całości, a  nie odrębnie jej poszczególne instytucje. Byłoby 
to celowe z tego względu, że tylko wówczas można by skutecznie wy-
ważyć interesy różnych podmiotów, ograniczając ich naciski na kształt 
nowelizacji prawa autorskiego. Chodzi tu zwłaszcza o: (a) prawa użyt-
kowników związane z zapewnieniem wolności wypowiedzi, które są 
szczególnie zagrożone ze względu na art. 17, (b) zapewnienie odpo-
wiedniej ochrony praw twórców i artystów wykonawców ze względu 
na zawierane umowy, (c) racjonalne określenie granic i zasad udzie-
lania licencji zbiorowych z  rozszerzonym skutkiem, (d) wyrazi-
ste ukształtowanie prawa pokrewnego dla wydawców prasy w taki 
sposób, by skutecznie chroniło ich interesy, nie ograniczając jednak 
(przynajmniej nadmiernie) prawa dostępu do informacji.

Po drugie, tekst ten może być wykorzystywany do sądowej i doktry-
nalnej interpretacji obowiązującego prawa autorskiego w okresie 
między datą wejścia w życie dyrektywy (6.06.2019 r.) a datą koniecz-
nej jej implementacji (7.06.2021 r.)2. Dotyczy to tych przepisów ustawy 
o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych, co  do których istnieje 
dostateczny luz interpretacyjny (nieprowadzący do wykładni contra 
legem) dla całościowej lub częściowej implementacji niektórych regu-
lacji dyrektywy. Wskazać tu należy, że stanowiska doktryny prawni-
czej i orzecznictwo TS nie są jednolite w kwestii obowiązku wykładni 
prounijnej prawa krajowego przed terminem implementacji danej dy-
rektywy3. W zasadzie nie jest kwestionowane, że wówczas „sąd nie 
powinien dokonywać wykładni prawa krajowego, która utrudniłaby 
realizację celu dyrektywy już po upływie tego terminu”; chodzi tu 
przede wszystkim o niezagrażanie realizacji praw podmiotowych wy-
nikających z dyrektywy4. Jestem zwolennikiem większego związania 
sądów dyrektywą w tym okresie. Moim zdaniem, sąd powinien wów-
czas prowadzić prounijną implementację prawa krajowego ze względu 
na  dyrektywę, a  nie tylko mieć taką kompetencję, co  oznaczałoby 
w praktyce tylko „dopuszczenie” dodatkowego uzasadnienia dla przy-

2 Nie chodzi tu o bezpośrednią skuteczność przepisów dyrektywy – bo ta (ewen-
tualnie) powstaje dopiero po upływie terminu implementacji.

3 Por. M. Domańska, Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, War-
szawa 2014, pkt 4.2.1.1.

4 M. Domańska, Implementacja…, pkt 4.2.1.1.
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jęcia wykładni danego przepisu zgodnej z dyrektywą. Inaczej ujmu-
jąc: jeżeli na gruncie danego przepisu istnieje możliwość ustalenia 
jego znaczenia a, b i c, a tylko interpretacja c jest zgodna z daną dy-
rektywą – należy ją zastosować. Zauważmy, że część przepisów dy-
rektywy do czasu ich ustawowej implementacji oczywiście nie może 
w ten sposób być wykorzystywana (dotyczy to np. prawa pokrewnego 
wydawców). W  wielu jednak przypadkach regulacja z  dyrektywy 
może wpłynąć – w ramach interpretacji prounijnej – na  rozumie-
nie niektórych postanowień polskiego prawa autorskiego (np.  licen-
cji z art. 27 pr. aut., domniemania z art. 5 ust. 2 u.z.z., eksploatacji 
utworów niedostępnych w handlu – art. 3510 i n. pr. aut., klauzuli best-
sellerowej – art. 44 pr. aut., czy też odstąpienia od umowy z powodu 
nierozpowszechniania utworu – art. 57 pr. aut.). Nie znaczy to  jed-
nak, że w  ten sam sposób sądy powinny uwzględniać daną dyrek-
tywę przed terminem i po terminie jej implementacji. W przypadku 
spraw z prawa cywilnego chodzi tu zarówno o stopień związania pro-
unijną interpretacją prawa (sąd powinien brać pod uwagę dyrektywę 
przy rozstrzygnięciach albo „musi” ją uwzględniać), jak i o zakres 
możliwego odchodzenia od  wykładni językowej danego przepisu. 
Jest to istotne np. ze względu na nakaz przyjmowania autonomicznej 
i jednolitej unijnej wykładni pojęć dyrektywy (uwzględniającej kon-
tekst przepisu i cel regulacji) przejętych do prawa krajowego, co do 
których brak odesłania w dyrektywie do prawa państw członkow-
skich, dopiero po upływie terminu implementacji dyrektywy.

Po trzecie, opracowanie to  może być pomocne dla interpretacji 
prawa polskiego po upływie terminu implementacji dyrektywy, i to 
zarówno gdyby to  zrealizowano nowelizacją prawa polskiego, jak 
i w przypadku możliwych opóźnień.

Za istotne uwagi do tej książki dziękuję Paniom: recenzentce prof. Ka-
tarzynie Klafkowskiej -Waśniowskiej, dr Sybilli Stanisławskiej -Kloc 
i dr Ewie Laskowskiej -Litak.
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Rozdział 1

WPROWADZENIE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2019/790 
z  17.04.2019 r. w  sprawie prawa autorskiego i  praw pokrewnych 
na  jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE 
i 2001/29/WE1 jest obszerna (86 motywów i 32 artykuły)2 i obejmuje sze-
reg rozproszonych kwestii, które tylko pośrednio łączy aspekt cyfrowej 
i międzynarodowej eksploatacji. W szczególności jej przepisy dotyczą:
 1) „rozszerzenia” dotychczasowego dozwolonego użytku (eksplo-

atacja tekstów i  danych, korzystanie z  utworów w  działalności 
dydaktycznej, wykonywanie kopii dla zachowania dziedzictwa 
kulturowego);

 2) środków ułatwiających zawieranie umów licencyjnych i umoż-
liwiających szerszy dostęp do  przedmiotów praw wyłącznych 
(przepisy dotyczące: utworów niedostępnych w  handlu, rozsze-
rzonego zbiorowego zarządu, dostępu do utworów audiowizual-
nych na platformach, kopii utworów znajdujących się w domenie 
publicznej);

 3) środków skierowanych na zapewnienie prawidłowego funkcjo-
nowania rynku w  zakresie praw autorskich (prawo pokrewne 
wydawców, zasady odpowiedzialności i jej wyłączania dla niektó-
rych dostawców usług udostępniania treści online);

 4) godziwego wynagradzania twórców i artystów wykonawców.

1 Określana dalej jako „dyrektywa”; jej motywy i przepisy powołuję dalej bez 
bliższego oznaczenia.

2 Ponad cztery arkusze wydawnicze.
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Dyrektywa normuje problematykę uwidocznioną w poniższej tabeli:

Dozwolony 
użytek

Nowe zasady 
ochrony autorskiej 

w Internecie
OZZ Umowy

Eksploracja teks-
tów i danych – 
TDM [art. 3–4, 
motywy 8–18]

Ochrona praw wy-
dawców [art. 15, mo-

tywy 54–59]

Rozszerzony 
zbiorowy za-
rząd [art. 12, 

motywy 
44–50]

Zasada odpowied-
nego i proporcjo-
nalnego wynagro-

dzenia [art. 18, 
motywy 72–73]

Nauczanie 
[art. 5, mo-
tywy 19–24]

Odpowiedzialność 
za hosting [art. 17, 

motywy 61–71]

Mechanizm dosto-
sowywania umów 

[art. 20, motyw 78]
Zachowanie 

dziedzictwa kul-
turowego [art. 6, 
motywy 25–30]

Wynagrodzenia dla 
wydawców z tytułu 

dozwolonego użytku 
[art. 16, motyw 60]

Prawo do odwołania 
[art. 22, motyw 80]

Utwory niedo-
stępne w han-
dlu [art. 8–11, 

motywy 30–43]

Obowiązek przejrzy-
stości [art. 19, mo-

tywy 75–77]

Przepisy 
wspólne [art. 7, 
motywy 5–7]

Alternatywna pro-
cedura rozstrzyga-
nia sporów [art. 21, 

motyw 79]

Dyrektywa – jak jej nazwa wskazuje – jest skierowana na  jednolity 
rynek cyfrowy, choć niektóre jej postanowienia dotyczą także „świata 
analogowego” (np. dotyczące umów)3.

Oceny tej dyrektywy ze strony nauki są zdecydowanie negatywne. 
Dotyczy to nie tylko dwóch najbardziej kontrowersyjnych regulacji 
(prawa pokrewnego dla wydawców oraz ustanowienia zasad odpo-

3 Co do historii uchwalania dyrektywy i odpowiedniej literatury por. S.F. Schwe-
mer, Article 17 at the Intersection of EU Copyright Law and Platform Regulation, „Nor-
dic Intellectual Property Law Review” 2020/3, https://ssrn.com/abstract=3627446, 
s. 6–9. Jeśli nie zaznaczono inaczej, data dostępu do stron internetowych powołanych 
w książce to 3.11.2020 r.
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wiedzialności dla świadczących usługi przechowywania utworów 
i  innych przedmiotów praw pokrewnych na platformach interneto-
wych), ale także pesymistycznej prognozy, że  implementacja tej dy-
rektywy przyczyni się do dalszego zróżnicowania poziomu ochrony 
autorskiej w  krajach członkowskich, zwłaszcza ze  względu na  za-
pewnioną im swobodę w jej wdrażaniu. Zarzuca się także niedosta-
tecznie rozszerzenie dotychczasowego dozwolonego użytku („kropla 
w oceanie”4), i  to z możliwością wyłączenia go w niektórych przy-
padkach (np. uregulowana w art. 4 eksploracja tekstów i danych). Ge-
neralnie nasuwa się przy tym krytyczna obserwacja, że ze względu 
na  interesy gospodarcze podmiotów praw autorskich (najczęściej – 
producentów) dotychczasowa ochrona została wzmocniona w stopniu 
istotnym, i to w sposób sztywny, a zatem bez możliwości odstępstw 
od  niej. Natomiast prawa twórców i  interesy społeczne związane 
z dostępem do dóbr kultury zostały ujęte albo bardzo wąsko albo 
w sposób umożliwiający drogą implementacji lub zastrzeżeń upraw-
nionych podmiotów wyłączenie lub ograniczenie skutków tej regu-
lacji. Inaczej ujmując, istnieje wyraźna dysproporcja w elastycznym 
relatywnie uregulowaniu praw twórców, przy kategorycznym wyzna-
czeniu wysokiego poziomu ochrony dla praw producentów. Wska-
zuje się także, że dyrektywa była terenem intensywnego lobbowania 
i debaty społecznej, które istotnie wpłynęły na jej kształt i uchwale-
nie5. Wynik tych aktywności będzie miał istotny wpływ na rozpo-
wszechnianie treści cyfrowych w Internecie. Specyficzny w tym spo-
rze był podział (zwłaszcza w odniesieniu do regulacji z art. 15 i 17) 
na zwolenników dyrektywy wywodzących się z grona „tradycyjnych” 
producentów ze sfery kultury (np. wydawców gazet) i twórców oraz 
(z drugiej strony) na jej przeciwników, reprezentowanych przez pod-
stawowych „graczy” Internetu (GAFA – Google, Amazon, Facebook, 
Apple) i użytkowników Internetu (w tym zamieszczających w nim 
swoje materiały, niekiedy zawierające przetworzone lub nieprzetwo-

4 Por. M. Stieper, Die Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, 
ZUM 2019/3, s. 214.

5 Por. U. Furgal, M. Kretschmer, A. Thomas, Memes and Parasites: A discourse 
analysis of the Copyright in the Digital Single Market Directive, https://zenodo.org/
record/4085050#.X4n9fu0wj-h.



24 Rozdział 1. Wprowadzenie

rzone cudze utwory)6. Oskarżenia odnoszą się do złej wiary wszyst-
kich stron debaty i ich nieuczciwego wpływania na proces kształto-
wania dyrektywy7. W konsekwencji „polityczny kompromis stanowi 
wyraz bardziej efektów lobbingu niż porad ekspertów i  dowodów 
empirycznych”8. Dyrektywa ta nadto będzie bardzo trudna do wdro-
żenia ze względu na nieostrość wielu pojęć. Implementujący będzie 
musiał wybrać między niepewnością prawną związaną z możliwym 
zakwestionowaniem przez TS przejętych „klaryfikujących” krajowych 
rozwiązań a „przeniesieniem” do prawa krajowego niejasnych i ogól-
nikowych postanowień dyrektywy. Należy zatem zakwestionować ja-
kość „techniki” w dyrektywie, powodującą nadmierną swobodę w jej 
implementacji, a równocześnie niebezpieczeństwo zalewu TS spra-
wami dotyczącymi interpretacji elementarnych pojęć i konstrukcji 
przyjętych w dyrektywie.

Równocześnie jednak pisze się, że „Europa właśnie przyjęła nowe za-
sady ochrony autorskiej, które mogą zmienić Internet9 i  że dyrek-
tywa ta stanowi „kamień milowy dla rozwoju europejskiego prawa 
autorskiego”10. Akcentuje się, że wprowadzono nowe formy dozwo-
lonego użytku, rozszerzone zbiorowe zarządzanie, uznanie domeny 
publicznej, postanowienia o słusznym wynagrodzeniu dla twórców 
i prawach dla użytkowników11.

Gdybym miał oceniać dyrektywę, to powiedziałbym, że najwięcej 
zyskały podmioty autorskich praw majątkowych. Usatysfakcjono-
wani mogą być także twórcy ze względu na przepisy dotyczące ich 

6 Por. G. Priora, Catching sight of a glimmer of light: Fair remuneration and the 
emerging distributive rationale in the reform of EU copyright law, JIPITEC 2019/3, 
s. 332–333.

7 Por. B. Farrand, „Towards a modern, more European copyright framework”, or, 
how to rebrand the same old approach?, EIPR 2019/2, s. 65–66.

8 Por. J.P. Quintais, The New Copyright in the Digital Single Market Directive: 
A Critical Look, EIPR 2020/1, s. 40.

9 Por. N. Curto, EU Directive on Copyright in the Digital Single Market and ISP 
Liability: What’s Next at International Level?, https://ssrn.com/abstract=3434061.

10 Por. A.A. Wandtke, Grundsätze der Richtlinie über das Urheberrecht im digita
len Binnenmarkt, NJW 2019/26, s. 1847.

11 Por. J.P. Quintais, The new copyright…, s. 41.
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wynagradzania. Największe zakłócenie równowagi pojawia się w od-
niesieniu do interesów społecznych związanych z dostępem do utwo-
rów i  innych przedmiotów praw wyłącznych. Wprowadzone posta-
cie dozwolonego użytku w znacznym stopniu albo dublują się z  już 
obecnymi, albo były możliwe do wyinterpretowania z obowiązują-
cych przepisów. Zupełnie nowe ich formy są relatywnie bardzo wąskie 
i robią wrażenie, jakby były wprowadzane dla uciszenia czy ograni-
czenia protestów. Wiele ważnych kwestii prawnoautorskich związa-
nych z jednolitym rynkiem cyfrowym zostało pominiętych. Dotyczy 
to m.in. autorskich dóbr osobistych czy też rozszerzenia dozwolonego 
użytku np. w odniesieniu do treści generowanych przez użytkowni-
ków z wykorzystaniem cudzych utworów.

Odnotujmy tutaj, że w projekcie dyrektywy (wprawdzie w sposób nie-
satysfakcjonujący, ale jednak…) zwiększono swobodę tego rodzaju 
twórczości. Z motywów 21a i 21b12 wynikało bowiem, że dotychcza-
sowe postaci dozwolonego użytku odnoszące się do wykorzystywania 
fragmentów istniejących wcześniej utworów lub innych przedmio-
tów objętych ochroną powinny być rozumiane szerzej. „Konieczne 
jest zatem zapewnienie nowego specjalnego wyjątku zezwalającego 
na  uzasadnione wykorzystanie fragmentów istniejących wcześniej 
utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną w treściach za-
mieszczanych lub udostępnianych przez użytkowników”. Najciekaw-
sze w proponowanej regulacji było: (a) dopuszczenie do wykorzysta-
nia fragmentów cudzych dzieł także poza celami określonymi dla 
prawa cytatu oraz parodii (a więc np. w celach informacyjnych, dla 
przedstawienia idei); (b) upoważnienie do stosowania cytatu także 
poza utworem i (co szczególnie ważne); (c) zezwolenie na zmianę, po-
łączenie lub przekształcenie wykorzystywanych utworów (i to także 
w wytworach niemających celów parodii)13.

12 Por. poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12.09.2018 r. w spra-
wie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 
– 2016/0280(COD)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-
0337_PL.html.

13 Należy tu dopatrywać się (ograniczonego) zezwolenia na transformatywne wy-
korzystywanie cudzych utworów przez użytkowników Internetu.
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