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Wprowadzenie do konsultacji na temat projektu dyrektywy  

w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych 

 

Celem projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych jest stworzenie 

ram prawnych umożliwiających digitalizację i zgodny z prawem, ponadgraniczny dostęp do 

utworów osieroconych zgromadzonych w kolekcjach instytucji publicznych takich jak 

biblioteki, placówki oświatowe, muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 

filmowe lub dźwiękowe czy nadawcy publiczni. 

Na przełomie maja i czerwca 2011 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

przeprowadziło konsultacje społeczne w tej sprawie
1
. Na ich podstawie wypracowane zostało 

stanowisko Rządu odnośnie projektu w wersji zaproponowanej przez Komisję Europejską w 

dniu 24 maja 2011 r. 

Prace nad tym projektem były prowadzone na forum Grupy Roboczej Rady Unii 

Europejskiej ds. własności intelektualnej (prawo autorskie) od czerwca 2011 r. do lutego 2012 

r. Równolegle dyskusja w tej sprawie toczyła się w Parlamencie Europejskim, w wiodącej w 

tej sprawie Komisji Prawnej oraz w komisjach opiniujących – ds. Kultury i Edukacji oraz ds. 

Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. 

Kolejnym etapem procedury legislacyjnej będą trójstronne rozmowy (tzw. trilog) z 

udziałem przedstawicieli Rady, Parlamentu i Komisji, mające na celu wypracowane 

wspólnego, kompromisowego tekstu dyrektywy. Osiągnięcie porozumienia na tym etapie 

pozwoli na przyjęcie aktu prawnego w tzw. pierwszym czytaniu. Natomiast w razie braku 

zgody pomiędzy instytucjami UE, trilog będzie kontynuowany w drugim, a w razie potrzeby 

także w trzecim czytaniu (art. 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego na potrzeby rozmów z Radą zostało przyjęte na 

posiedzeniu Komisji Prawnej w dniu 1 marca br. Prace nad mandatem negocjacyjnym toczą 

się także na forum Rady. 

Dlatego, w związku z przejściem do kolejnego etapu procedury legislacyjnej, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pragnie ponownie zaprosić Państwa do 

konsultacji w sprawie dyrektywy o utworach osieroconych. Ich przedmiotem jest projekt 

dyrektywy przedstawiony przez prezydencję duńską w dniu 22 lutego br. (dokument Rady nr 

6714/12). Dla ułatwienia udostępniamy Państwu jego robocze tłumaczenie na język polski, 

przygotowane przez pracowników Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN. 

Poniżej prezentujemy najistotniejsze elementy projektowanej regulacji, zarówno w 

wersji proponowanej przez Radę jak i Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego. Zwracamy 

też uwagę na zagadnienia, co do których Państwa stanowisko będzie dla nas szczególnie 

cenne. 

 

                                                
1 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/prawo/prawo-autorskie/konsultacje-dokumentow-

komisji-europejskiej.php  

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/prawo/prawo-autorskie/konsultacje-dokumentow-komisji-europejskiej.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/prawo/prawo-autorskie/konsultacje-dokumentow-komisji-europejskiej.php


1. Definicja utworu osieroconego oraz przedmiotowy i podmiotowy zakres 

dyrektywy (art. 1 i 2) 

Zgodnie z aktualnym projektem dyrektywy, za utwór osierocony będzie mógł zostać 

uznany utwór, co do którego podmiot uprawniony z tytułu praw autorskich lub pokrewnych 

nie jest znany lub nie został odnaleziony pomimo przeprowadzenia starannych poszukiwań 

(art. 2 ust. 1).  Dyrektywa będzie miała również zastosowanie do fonogramów. Do 

korzystania z utworów i fonogramów uznanych w ten sposób za osierocone będą uprawnione 

określone instytucje realizujące zadania w interesie publicznym (art. 1 ust. 1). 

Utwór albo fonogram będą mogły też zostać uznane za „częściowo” osierocone, jeżeli 

brak możliwości zidentyfikowania lub odnalezienia dotyczy tylko niektórych uprawnionych 

(art. 2 ust. 2), co oczywiście nie powinno naruszać uprawnień pozostałych właścicieli praw 

(art. 2 ust. 3 i motyw 14). Dyrektywa nie będzie też naruszać przepisów krajowych 

dotyczących utworów anonimowych i tworzonych pod pseudonimami (art. 2 ust. 4). 

Chociaż nie każdy rodzaj utworu będzie podlegał reżimowi dyrektywy, to projekt 

przewiduje tu dość szeroki zakres. Obejmuje on utwory literackie, kinematograficzne, 

audiowizualne i fonogramy znajdujące się w kolekcjach publicznie dostępnych bibliotek, 

placówek oświatowych lub muzeów, jak również w zasobach archiwów lub instytucji 

odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe (art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2). Proponuje 

się także objęcie dyrektywą utworów kinematograficznych, audiowizualnych i fonogramów, 

które zostały wyprodukowane przez nadawców publicznych przed dniem 31 grudnia 2002 r. i 

w całości przez nich sfinansowane (art. 1 ust. 2 pkt 3 oraz motyw 9). Jako uzasadnienie 

wprowadzenia powyższej „daty granicznej” w motywie 8 dyrektywy wskazano szczególną 

sytuację nadawców będących równocześnie producentami fonogramów i utworów 

audiowizualnych oraz dążenie do unikania powstawania utworów osieroconych w 

przyszłości. 

Dyrektywa ma dotyczyć utworów chronionych prawem autorskim lub prawami 

pokrewnymi, które zostały po raz pierwszy opublikowane lub nadane w jednym z państw 

członkowskich Unii Europejskiej (art. 1 ust. 2 ostatni akapit oraz motyw 11). Dyrektywa 

obejmie również utwory lub inne przedmioty objęte ochroną (a więc np. artystyczne 

wykonania, fonogramy czy wideogramy) będące częścią składową albo włączone do innych 

utworów lub fonogramów (art. 1 ust. 3).  

W dyskusji prowadzonej na forum grupy roboczej Rady niektóre państwa 

członkowskie opowiedziały się za rozszerzeniem zakresu także na utwory, które nie zostały 

nigdy opublikowane ani nadane, natomiast za zgodą podmiotów uprawnionych z tytułu praw 

autorskich lub pokrewnych były publicznie udostępniane przez wspomniane instytucje. 

Korzystanie z tego rodzaju utworów osieroconych ma być możliwe tylko wówczas, jeśli w 

sposób racjonalny można założyć, iż uprawnieni by się temu nie sprzeciwili (art. 1 ust. 2a 

oraz motyw 11). 

Natomiast Parlament Europejski proponuje dodatkowo rozszerzyć zakres podmiotowy 

dyrektywy o wydawców (poprawka nr 21) a w odniesieniu do utworów wyprodukowanych 

przez nadawców publicznych nie stosować ograniczeń dotyczących daty produkcji i źródeł jej 

finansowania (poprawka nr 25). W poprawkach Parlamentu brakuje za to przepisów 

dotyczących utworów nieopublikowanych. 

 

Pytania: 



Czy akceptują Państwo wskazany wyżej zakres przedmiotowy i podmiotowy 

dyrektywy, w tym propozycję objęcia dyrektywą utworów nieopublikowanych? 

Czy powinien on zostać zmieniony zgodnie z propozycjami Parlamentu 

Europejskiego?  

 

2. Staranne poszukiwania i status utworu osieroconego (art. 3-5) 

Art. 3 projektowanej dyrektywy określa zasady prowadzenia starannych poszukiwań 

podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych oraz rejestrowania ich 

wyników.  

Za przeprowadzenie poszukiwań będą odpowiedzialne instytucje wymienione w art. 1 

(art. 3 ust. 1), chociaż niekoniecznie muszą one przeprowadzać je samodzielnie. Parlament 

Europejski proponuje tu wyraźnie wskazać, że nawet w przypadku poszukiwań 

przeprowadzonych przez podmiot trzeci, to na instytucji-beneficjencie (a więc podmiocie 

udostępniającym utwór lub fonogram uznany za osierocony) będzie spoczywać ewentualna 

odpowiedzialność deliktowa z tego tytułu (poprawka nr 34). Zarówno Rada jak i Parlament 

podkreślają, iż w przypadku niestarannych poszukiwań powinny mieć zastosowanie krajowe 

przepisy dotyczące naruszania praw autorskich (motyw 16a i poprawka nr 14). 

Poszukiwania mają polegać na sprawdzeniu informacji w określonych źródłach, 

odpowiednich dla danej kategorii utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną (art. 3 ust. 

1). Załącznik do dyrektywy określi minimalną, niewyczerpującą listę źródeł, które instytucja 

będzie zobowiązana wziąć pod uwagę (art. 3 ust. 2 akapit pierwszy). Parlament Europejski 

proponuje tu dodatkowo doprecyzować, iż poszukiwania te mają odbywać się w „dobrej 

wierze” (poprawki nr 30 i 35), przed rozpoczęciem korzystania z utworu (poprawka nr 35). 

Rozszerza także listę źródeł o te wymienione w „Due Diligence Guidelines”
2
, do których 

odnosi się podpisane w ramach podejmowanych przez Komisję Europejską działań na rzecz 

bibliotek cyfrowych
3
 „Memorandum of Understanding on Diligent Search Guidelines for 

Orphan Works”
4
 (poprawka nr 31). 

Aby uniknąć wielokrotnych poszukiwań uprawnionych do tego samego utworu albo 

fonogramu, powinny być one prowadzone w państwie członkowskim, w którym utwór został 

po raz pierwszy opublikowany albo nadany, a w przypadku utworów nieopublikowanych – w 

państwie, w którym siedzibę ma instytucja go udostępniająca. Może też zaistnieć potrzeba 

dodatkowego sprawdzenia informacji dostępnych w innych państwach (art. 3 ust. 3 i motyw 

13). Parlament Europejski wskazuje tu wprost, że poszukiwania w innych państwach powinny 

dotyczyć utworów kinematograficznych i audiowizualnych powstałych w ramach koprodukcji 

kilku państw (poprawka nr 31). 

Instytucje-beneficjenci będą zobowiązane przechowywać dane dotyczące 

przeprowadzonych poszukiwań (art. 3 ust. 6), w szczególności dotyczące wyników 

poszukiwań, korzystania z utworów osieroconych oraz zmian w statusie tych utworów. 

Podobne obowiązki przewiduje Parlament Europejski (poprawka 44).  

Dane te, wraz z danymi kontaktowymi instytucji, będą udostępniane także online, 

poprzez krajowy punkt dostępowy w państwie, w którym poszukiwania przeprowadzono (art. 

3 ust. 5 i motyw 13). Rozważane jest też utworzenie jednego punktu dostępowego na 

                                                
2 http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/guidelines.pdf.  
3 Więcej informacji na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej KE ds. Społeczeństwa Informacyjnego i 

Mediów: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm.  
4
 http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/mou.pdf.  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/mou.pdf


poziomie UE, a w dalszej kolejności, jeżeli okaże się to zasadne – wspólnej unijnej bazy 

danych utworów osieroconych. Z kolei Parlament Europejski ogranicza się tu do nakazu 

zapewnienia współpracy pomiędzy krajowymi bazami danych (poprawka nr 38) oraz 

wymiany informacji o utworzonych bazach (poprawka nr 46). 

Taki otwarty dostęp do informacji o starannych poszukiwaniach właścicieli praw i 

korzystaniu z utworów osieroconych ma spełniać trzy podstawowe cele. 

Po pierwsze pozwoli uniknąć kosztownego powielania digitalizacji i poszukiwania 

właścicieli praw (motyw 13). Także Parlament zachęca tu do nawiązania współpracy 

pomiędzy instytucjami w celu uniknięcia powielania kosztów digitalizacji (poprawka 47). 

Po drugie, ma ułatwiać funkcjonowanie przepisów o wzajemnym uznawaniu statusu 

utworów osieroconych (art. 4). Dzięki temu, utworom albo fonogramom uznanym za 

osierocone w państwie swojej pierwszej publikacji albo nadania, taki sam status będzie 

przysługiwać we wszystkich państwach członkowskich UE. Rada wskazuje tu dodatkowo, iż 

ma to zapewnić możliwość korzystania z utworu w sposób ponadgraniczny, we wszystkich 

państwach członkowskich (art. 4 i motyw 19). 

Po trzecie, przejrzystość jest konieczna w odniesieniu do właścicieli praw, aby 

umożliwić im unieważnienie statusu utworu osieroconego, oczywiście w zakresie 

przysługujących im praw (art. 5). Trzeba bowiem pamiętać, iż utwór osierocony nie jest 

utworem do którego prawa wygasły – podmiot uprawniony, jeżeli zostanie odnaleziony lub 

się ujawni, musi mieć możliwość skorzystania w każdym czasie z uprawnień przysługujących 

mu zgodnie z zasadami ogólnymi prawa autorskiego. 

 

Pytania: 

Czy zgadzają się Państwo z określonymi w projekcie Rady kryteriami, jakimi 

instytucje-beneficjenci powinny kierować się przy starannych poszukiwaniach 

podmiotów uprawnionych, w tym z listą źródeł informacji zamieszczoną w 

załączniku do dyrektywy? Czy dostrzegają Państwo potrzebę ich uzupełnienia 

zgodnie z propozycjami Parlamentu Europejskiego?  

Jakie jest Państwa stanowisko odnośnie obowiązków dotyczących prowadzenia 

baz danych utworów osieroconych oraz ewentualnych ich kosztów? Jaka 

powinna być rola organów państwowych przy organizowaniu jednego punktu 

dostępowego? Czy popierają Państwo utworzenie wspólnej unijnej bazy danych 

utworów osieroconych? 

 

3. Mechanizm udostępniania utworów osieroconych oraz jego relacje z krajowymi 

inicjatywami dotyczącymi masowej digitalizacji (art. 6 i 7) 

Po przeprowadzeniu starannych poszukiwań, jeżeli ich rezultatem będzie uznanie 

utworu lub fonogramu znajdującego się w zbiorze danej instytucji za osierocony, będzie ona 

mogła, w ramach dozwolonego użytku (rozumianego jako wyjątek od wyłącznych praw do 

zwielokrotniania i publicznego udostępniania utworów, artystycznych wykonań, 

fonogramów, wideogramów i utrwaleń nadań, określonych w art. 2 i 3 dyrektywy 

2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w 

społeczeństwie informacyjnym), taki utwór lub fonogram: 

 zwielokrotnić na potrzeby digitalizacji, udostępniania, indeksowania, katalogowania, 

ochrony i odnawiania, a ponadto 



 udostępnić w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym (art. 6 ust. 1). 

Warto tu zwrócić uwagę, że Parlament Europejski nie przesądził, czy określone w art. 

6 „dozwolone korzystanie” odbywa się w ramach wyjątku od praw wyłącznych, czy w inny 

sposób, np. jako ustawowe wyłączenie odpowiedzialności. Zaproponował tu pozostawienie 

zapisów z pierwotnej propozycji Komisji, dopuszczającej tego rodzaju korzystanie bez 

przesądzania o jego prawnym charakterze. 

Powyższe korzystanie będzie ograniczone dla celów realizacji przez wspomniane 

instytucji ich misji publicznej, w szczególności ochrony, odnawiania oraz zapewniania, na 

potrzeby związane z kulturą i edukacją, dostępu do utworów i fonogramów zgromadzonych w 

ich kolekcjach (art. 6 ust. 2 i motyw 17). Nie wpłynie ono też na zasadę swobody zawierania 

umów przez te instytucje, w szczególności umów z zakresu partnerstwa publiczno-

prywatnego (art. 6 ust. 3), przy czym umowy te nie powinny narzucać beneficjentom 

dyrektywy żadnych ograniczeń w odniesieniu do korzystania z utworów osieroconych ani też 

przyznawać partnerom komercyjnym żadnych praw do korzystania lub kontrolowania 

wykorzystywania utworów osieroconych (motyw 18). Jest to związane z charakterem tego 

korzystania – uprawnienia wynikające z dozwolonego użytku, jako wyjątki od praw 

wyłącznych, są określone w przepisach prawa i nie ma możliwości ich przeniesienia na osobę 

trzecią w drodze umownej. 

Instytucje-beneficjenci będą zobowiązane do wskazania nazwisk znanego autora i 

innych właścicieli praw w każdym przypadku korzystania z utworu osieroconego (art. 6 ust. 

4), a w przypadku odnalezienia podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich lub 

pokrewnych – do zapewnienia godziwej rekompensaty
5
 za korzystanie (art. 6 ust. 5 i motyw 

16). Parlament Europejski odwołuje się tu do „godziwego i słusznego wynagrodzenia” 

(poprawka nr 45). Państwa członkowskie mogłyby ponadto zdecydować, że zapłata 

poprzedzałaby korzystanie z utworu (motyw 16). 

Zarówno Rada jak i Parlament Europejski zaproponowały rezygnację z wprowadzania 

do dyrektywy możliwości korzystania z utworów osieroconych w innych celach niż określone 

w art. 6 ust. 2 (przede wszystkim komercyjnych). Dyrektywa nie będzie jednak stała na 

przeszkodzie wprowadzaniu w systemach krajowych innych mechanizmów zarządzania 

prawami (art. 1 ust. 4 w projekcie Rady; poprawka nr 49 w sprawozdaniu Komisji Prawnej 

PE), w tym na potrzeby masowej digitalizacji i udostępniania dzieł niedostępnych w handlu
6
 

(motywy 3a i 20 w projekcie Rady; poprawka nr 51 w sprawozdaniu Komisji Prawnej PE). 

Dodatkowo, Parlament Europejski zachęca do tworzenia mechanizmów, mających na 

celu ograniczenie pojawiania się utworów osieroconych w przyszłości oraz redukcji ich liczby 

(poprawki nr 6 i 50). 

 

Pytania: 

                                                
5 Do „godziwej rekompensaty” („fair compensation”) odwołują się też przepisy dyrektywy 2001/29/WE 
dotyczące dozwolonego użytku. 
6
 W motywie 3a preambuły projektu Rady przywołano podpisane w dniu 20 września 2011 r. w Brukseli 

„Porozumienie dotyczące podstawowych zasad digitalizacji i publicznego udostępniania dzieł niedostępnych w 

handlu” („Memorandum of Understanding on key principles on the digitisation and making available of out-of-

commerce works”): http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf. 

Porozumienie to zostało zawarte pomiędzy stowarzyszeniami zrzeszającymi europejskie biblioteki, wydawców 

oraz autorów, w obecności Pana Michela Barnier, Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. Zawiera ono 

rekomendacje dotyczące udzielania licencji na digitalizację i udostępnianie utworów niedostępnych w handlu 

oraz ponadgranicznego dostępu do bibliotek cyfrowych. 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf


Czy akceptują Państwo mechanizm korzystania z utworów osieroconych oparty o 

„dozwolony użytek” rozumiany jako wyjątek od prawa do zwielokrotniania i 

udostępniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych? Jaki charakter 

powinna mieć rekompensata z tego tytułu dla twórców i innych uprawnionych? 

Czy zapłata wynagrodzenia/rekompensaty za korzystanie z utworów 

osieroconych powinna następować przed rozpoczęciem korzystania (np. w celu 

zabezpieczenia instytucji-beneficjenta przed potencjalnymi roszczeniami twórcy), 

a jeśli tak – na rzecz jakiego podmiotu?  

Jakie inne mechanizmy prawne należałoby wprowadzić w Polsce w celu 

wspierania inicjatyw z zakresu masowej digitalizacji i udostępniania online 

zasobów bibliotek i archiwów, w tym dzieł niedostępnych w handlu, także na cele 

komercyjne? Czy tego rodzaju mechanizmy na szczeblu krajowym powinny być 

powiązane z projektowanym systemem „starannych poszukiwań” 

wprowadzanym na potrzeby dyrektywy?  

Czy prowadzą lub przewidują Państwo działania mające na celu wdrożenie 

„Porozumienia dotyczącego podstawowych zasad digitalizacji i publicznego 

udostępniania dzieł niedostępnych w handlu”, podpisanego w dniu 20 września 

2011 r. w Brukseli? 

 

4. Inne kwestie 

Państwa uwagi w innych, nie wskazanych wyżej kwestiach dotyczących projektu 

dyrektywy o utworach osieroconych będą również mile widziane. 

 

 


