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Warszawa, 3 marca 2014  

 

Stanowisko EBIB w sprawie konsultacji społecznych reformy europejskiego prawa autorskiego 

 

 

PLEASE IDENTIFY YOURSELF: 

 

Name: 

Stowarzyszenie EBIB 

 

 If you are a Registered organisation, please indicate your Register ID number below. 

Your contribution will then be considered as representing the views of your 

organisation. 

  

 If your organisation is not registered, you have the opportunity to register now. 

Responses from organisations not registered will be published separately.  

 

  

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do
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TYPE OF RESPONDENT (Please underline the appropriate): 

 End user/consumer (e.g. internet user, reader, subscriber to music or audiovisual 

service, researcher, student) OR Representative of end users/consumers  

 for the purposes of this questionnaire normally referred to in questions as "end 

users/consumers" 

 

 Institutional user (e.g. school, university, research centre, library, archive)  OR 

Representative of institutional users  

 for the purposes of this questionnaire normally referred to in questions as 

"institutional users" 

 

 Author/Performer OR Representative of authors/performers 

 

 Publisher/Producer/Broadcaster OR Representative of 

publishers/producers/broadcasters 

 

 the two above categories are, for the purposes of this questionnaire, normally 

referred to in questions as "right holders" 

 

 Intermediary/Distributor/Other service provider (e.g. online music or audiovisual 

service, games platform, social media, search engine, ICT industry) OR 

Representative of intermediaries/distributors/other service providers 

 for the purposes of this questionnaire normally referred to in questions as "service 

providers" 

 

 Collective Management Organisation 

 

 Public authority 

 

 Member State 

 

X Other (Please explain): 

Stowarzyszenie EBIB jest organizacją pozarządową działającą na rzecz bibliotekarzy i 

pracowników informacji w Polsce. 
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1.  [In particular if you are an end user/consumer:] Have you faced problems when trying to 

access online services in an EU Member State other than the one in which you live? 

Tak. 

Dostęp do zasobów cyfrowych jest zwykle ograniczany przez IP komputera. Jeśli badacz 

wyjeżdża za granicę treści dostępne online w macierzystej jednostce naukowej nie są dla niego 

widoczne.    

 

2. If you have identified problems in the answers to any of the questions above – what would 

be the best way to tackle them? 

Biblioteki powinny mieć możliwość prowadzenia usług wypożyczeń bibliotecznych również 

materiałów elektronicznych (artykułów, ebooków) na takich samych zasadach jak w środowisku 

analogowym.  

3. Do you think that further measures (legislative or non-legislative, including market-led 

solutions) are needed at EU level to increase the cross-border availability of content services in the 

Single Market, while ensuring an adequate level of protection for right holders? 

Tak.  

 

Uważamy, że niezbędne jest ustanowienie nowych zakresów dozwolonego użytku. Dodatkowo, 

przepisy  dozwolonym użytku powinny być bezwzględnie obowiązujące, czyli nie mogą być 

ograniczane zapisami umów licencyjnych.  

 

4. Should the provision of a hyperlink leading to a work or other subject matter protected 

under copyright, either in general or under specific circumstances, be subject to the authorisation 

of the rightholder? 

Nie. 

 

Zgodnie z orzeczeniem TS w sprawie Svensson C-466/12.  

 

5. Should the viewing of a web-page where this implies the temporary reproduction of a work 

or other subject matter protected under copyright on the screen and in the cache memory of the 

user’s computer, either in general or under specific circumstances, be subject to the authorisation 

of the rightholder?  

Nie. 

Zwielokrotnianie w pamięci komputera przez przeglądarkę internetową nie powinno być 

uzależnione od zgody uprawnionego, ponieważ są jest to proces związany z „technicznymi” 

czynnościami niezbędnymi dla procesu komunikacji w Internecie.   

 

15. Would the creation of a registration system at EU level help in the identification and 

licensing of works and other subject matter?  

Tak.  
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System rejestracji utworów powinien być obligatoryjny. Skorzystają z niego zarówno twórcy, 

jak i użytkownicy. Należy jednak podkreślić, że celem takiego rejestru powinna być przede 

wszystkim regulacja ochrony utworu. Zgłoszenie utworu do rejestru powinno służyć przyznaniu 

ochrony prawnoautorskiej.  Rejestr powinien uwzględniać informację o przejściu utworu do 

domeny publicznej. System rejestracji nie powinien natomiast służyć licencjonowaniu, czyli 

takiemu uregulowaniu, które łączyłoby rejestrację z informacją o konkretnej licencji, na jakiej 

dany utwór można wykorzystywać (jak to obecnie jest stosowane przy oprogramowaniu).   

 

16. What would be the possible advantages of such a system?  

 

Podstawową korzyścią będzie udostępnienie ich do szerszego wykorzystania również 

transgranicznie. Zasady prowadzenia rejestrów powinny wskazywać konieczność dostępności 

publicznej, transparentności, interoperacyjności, przejrzystości i aktualności danych. 

Szczególnie znaczenie w naszej ocenie ma dostępność, aktualność danych i wiarygodność 

rejestrów branżowych, zwłaszcza jeśli będą tworzone z finansowym wsparciem Komisji. Dla 

przykładu baza Arrow, tworzona od kilku lat na potrzeby dzieł osieroconych nie jest dostępna 

szerokiej publiczności, choć informacje w niej zawarte mogłyby być już użyteczne dla polskich 

bibliotek. Mając powyższe cele na uwadze rekomendujemy w szczególności przyjęcie reguł jak 

najswobodniejszego udostępniania danych rejestrowych, punktem odniesienia mogą tu być 

praktyki wymiany metadanych w ramach projektu Europeana. Wskazujemy również na 

konieczność stworzenia odpowiednich rozwiązań informatycznych, tak by bariery dostępu nie 

miały charakteru technicznego (np. stworzenie dostępu do danych przez API). 

 

17. What would be the possible disadvantages of such a system?  

 

Jeśli dostęp do baz będzie ograniczony, płatny lub nie będą one regularnie aktualizowane ich 

znaczenie i rola w identyfikowaniu podmiotów uprawnionych będzie nieznaczna, a w przypadku 

braku aktualizacji dodatkowo użytkownicy mogą być wprowadzani w błąd, co do rzeczywistego 

statusu utworu. 

 

19. What should be the role of the EU in promoting the adoption of identifiers in the content sector, 

and in promoting the development and interoperability of rights ownership and permissions 

databases? 

Unia Europejska powinna wspierać tworzenie identyfikatorów zarówno na poziomie 

finansowym jak i organizacyjnym, szczególnie dla dokumentów cyfrowych. Powinny być one 

dostępne za darmo lub symboliczną cenę. W obecnie funkcjonujących systemach identyfikacji 

obiektów cyfrowych ceny za dostęp do puli numerów są zbyt wysokie dla wielu instytucji 

kultury. Dla przykładu jeden z identyfikatorów, sugerowany ze względu na niską cenę małym 

wydawcom, oferuje pulę 25 identyfikatorów (co oznacza, że w czasopiśmie w ciągu roku nie 

może ukazać się więcej niż 25 artykułów) za 150 euro, do czego dochodzą koszty rocznej obsługi. 

Dla małego, uczelnianego wydawnictwa ta cena jest jednak zbyt wysoka.   
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20. Are the current terms of copyright protection still appropriate in the digital environment? 

Nie. 

Jak wielokrotnie w ostatnim czasie wskazywali eksperci, obecne okresy ochrony są zbyt długie, 

co między innymi skutkuje stałym wzrostem liczby dzieł osieroconych. Należy zatem, zgodnie z 

propozycją prof. Berndta Hugenholtza i prof. Iana Hargreavesa, zrewidować dyrektywę 

2006/116/WE i skrócić czas ochrony zarówno praw autorskich, jak w praw pokrewnych do 50 

lat, co będzie zgodne z konwencją berneńską i porozumieniem TRIPS. Niezbędne są również 

analizy ekonomiczne wpływu czasu trwania na rzeczywistą ochronę utworów oraz zbadanie 

optymalnej długości trwania czasu ochrony. 

  

21. Are there problems arising from the fact that most limitations and exceptions provided in 

the EU copyright directives are optional for the Member States?  

Tak. 

 

Wybiórcza implementacja wyjątków prowadzi do niepewności prawnej, zwłaszcza w obrocie 

transgranicznym.  

 

 

22. Should some/all of the exceptions be made mandatory and, if so, is there a need for a higher 

level of harmonisation of such exceptions?  

Tak. 

 

Nie wszystkie wyjątki zawarte w dyrektywy INFOSOC mają taką samą wagę i znaczenie. 

Przepisy UE powinny zobowiązywać państwa członkowskie do obowiązkowego wprowadzenia 

tych wyjątków, które bezpośrednio wiążą się z dostępem do informacji, wiedzy i kultury. Te 

wyjątki powinny być maksymalnie zharmonizowane. Implementacja pozostałych wyjątków 

może przyjąć minimalny poziom zalecany przez dyrektywę. Żaden z katalogu dozwolonych 

wyjątków nie powinien być usunięty. 

 

23. Should any new limitations and exceptions be added to or removed from the existing 

catalogue? Please explain by referring to specific cases. 

Tak. 

 

Przede wszystkim żaden  obecnie istniejących wyjątków nie powinien być zniesiony. Natomiast, 

dozwolony użytek powinien zostać rozszerzony, taka by zapewnić dostęp do nauki, edukacji i 

dziedzictwa kulturowego, również w środowisku cyfrowym. Uważamy za niezbędne:  

● wprowadzenie dozwolonego użytku na rzecz text i data mining 

● wprowadzenie dozwolonego użytku na rzecz e-lending 

● wprowadzenie dozwolonego użytku na rzecz udostępniania w sieci zamkniętej na 

potrzeby zachowania i ochrony własnych zbiorów  

● wprowadzenia dozwolonego użytku na potrzeby masowej digitalizacji 

● zabezpieczenie istniejącego zakresu dozwolonego użytku poprzez zapis o jego 

bezwzględnie obowiązującym charakterze 
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● rozszerzenie zakresu dozwolonego użytku na potrzeby nauki  o komercyjne badania 

 

 

24. Independently from the questions above, is there a need to provide for a greater degree of 

flexibility in the EU regulatory framework for limitations and exceptions? 

Tak. 

 

25. If yes, what would be the best approach to provide for flexibility? (e.g. interpretation by 

national courts and the ECJ, periodic revisions of the directives, interpretations by the Commission, 

built-in flexibility, e.g. in the form of a fair-use or fair dealing provision / open norm, etc.)? Please 

explain indicating what would be the relative advantages and disadvantages of such an approach as 

well as its possible effects on the functioning of the Internal Market. 

  

Celowe wydaje się wprowadzenie półotwartej normy, na wzór fair use, z dość szczegółowym 

wskazaniem typowych postaci dozwolonego użytku. Zmniejsza to co prawda pewność obrotu, 

ale pozwala lepiej reagować na rozwój techniki i zapewnia odpowiednią równowagę pomiędzy 

interesami właścicieli praw i użytkowników w konkretnych przypadkach. Za taką regulacją 

opowiadają się również twórcy Europejskiego Kodeksu Prawa Autorskiego, którzy proponują 

wskazanie przypadków dozwolonego użytku i objęcie dozwolonym użytkiem przypadków 

podobnych do wymienionych w ustawie przy zastosowaniu testu trzystopniowego.Także eksperci 

z Institute for Information Law Uniwersytetu w Amsterdamie sugerują, że taka norma powinna 

dotyczyć aktywności, które nie mają znaczącego wpływu na działanie Wspólnego Rynku, ale test 

trójstopniowy powinien w takich wypadkach być stosowany w sposób zbalansowany. 

Ostatecznie przyjęte rozwiązanie powinno zabezpieczać instytucje kultury i jej zobowiązania 

względem społeczeństwa. 

 

26. Does the territoriality of limitations and exceptions, in your experience, constitute 

a problem? 

Tak. 

Dotychczasowa regulacja dozwolonego użytku w dyrektywie INFOSOC daje krajom 

członkowskim dużą dowolność w implementacji wyjątków, co powoduje ich terytorialność. Dla 

przykładu, w Wielkiej Brytanii nie ma dozwolonego użytku osobistego, więc polscy użytkownicy, 

którzy mają dość szerokie uprawnienia wynikające z dozwolonego użytku, nie mogą za 

pośrednictwem bibliotek korzystać z zasobów bibliotek brytyjskich na takich samych zasadach. 

Za każdym razem muszą np. płacić za dostęp do artykułów prasowych.  

 

27. In the event that limitations and exceptions established at national level were to have cross-

border effect, how should the question of “fair compensation” be addressed, when such 

compensation is part of the exception? (e.g. who pays whom, where?) 

 

Wynagrodzenia powinny być przyznawane tylko w przypadku jeśli dozwolony użytek powoduje 

wyraźną, a nie domniemaną, szkodę twórcy. 
 

28.  (a) [In particular if you are an institutional user:] Have you experienced specific problems 

when trying to use an exception to preserve and archive specific works or other subject matter in 

your collection? 
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Tak.  

Taki problem występuje kiedy np. chcemy zmienić format pliku cyfrowego, zabezpieczonego 

środkami technicznymi, którego nie można obejść. W bibliotecznych zbiorach znajduje się wiele 

setek dyskietek z których już nie można korzystać, ale również nie można zmienić ich formatu, 

ponieważ posiadanie narzędzi to obchodzenia technicznych zabezpieczeń jest zabronione.  

   

 

29. If there are problems, how would they best be solved? 

Prawo powinno zezwalać na działania, które służą ochronie i zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego Europy, poprzez wprowadzenie odpowiednich wyjątków. 

30. If your view is that a legislative solution is needed, what would be its main elements? Which 

activities of the beneficiary institutions should be covered and under which conditions? 

 

Powinna być dozwolona ochrona nie tylko starych, analogowych zbiorów, ale również 

materiałów powstałych w formie cyfrowej, zasobów internetu i wszystkich rodzajów utworów i 

przedmiotów praw pokrewnych.  

  

 

 

31. If your view is that a different solution is needed, what would it be? 

Odpowiedź powyżej. 

 

32. (a) [In particular if you are an institutional user:] Have you experienced specific problems 

when trying to negotiate agreements with rights holders that enable you to provide remote access, 

including across borders,  to your collections (or parts thereof) for purposes of research and private 

study?  

Umowy licencyjne są często oferowane na zasadzie take it of leave it. Pole do negocjacji jest 

ograniczone. Bywa, iż umowa dostarcza jest tylko w języku angielskim a bibliotekarze, jeśli chcą 

ją zrozumieć i podpisać, muszą ją samodzielnie tłumaczyć. Zdalny dostęp do zasobów jest 

możliwy tylko na terenie kraju, naukowiec przebywający za granicą, logujący się przez inne IP 

komputera nie ma dostępu do zasobów macierzystej jednostki.  

 

Umowy licencyjne wprowadzają również ograniczenia w zakresie dostarczania dokumentów 

innym niż pracownicy naukowi podmiotom oraz w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych. 

  

 

 

33. If your view is that a legislative solution is needed, what would be its main elements? Which 

activities of the beneficiary institutions should be covered and under which conditions? 

 

Biblioteki powinny mieć prawo do udostępniania utworów, zwłaszcza w celach naukowych i 

edukacyjnych  w sposób szerszy nie tylko za pośrednictwem terminali.   

 

Umowy licencyjne nie powinny ograniczać dozwolonego użytku. 
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36. (a) [In particular if you are a library:] Have you experienced specific problems when trying to 

negotiate agreements to enable the electronic lending (e-lending), including across borders, of 

books or other materials held in your collection? 

Tak. 

 

37. If there are problems, how would they best be solved?  

 

Popieramy rekomendację organizacji EBLIDA w zakresie polityki gromadzenia i udostępniania 

ebooków.  

http://www.eblida.org/Special%20Events/Key-principles-acquistion-eBooks-

November2012/GB_English%20Version%20Key%20Principles.pdf  

 

38.  [In particular if you are an institutional user:] What differences do you see in the management 

of physical and online collections, including providing access to your subscribers? What problems 

have you encountered? 

Misją bibliotek jest zapewnienie dostępu do dzieł, bez rozróżnienia w jakiej postaci występują. 

Gromadzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych powoduje jednak znaczące problemy zarówno 

w zakresie bieżącej i długotrwałej dostępności. Ograniczenia licencyjne, wycofywanie utworów z 

baz bez informowania o tym ich subskrybentów,  negocjowanie z pozycji jedynego dostawy to 

czynniki wpływające na brak stabilności i pewności prawnej w zakresie kolekcji cyfrowych. 

Wydawcy często podkreślają, że wieczysty dostęp to nie to samo co prawo własności.    

 

40. [In particular if you are an institutional user, engaging or wanting to engage in mass digitisation 

projects, a right holder, a collective management organisation:] Would it be necessary in your 

country to enact legislation to ensure that the results of the 2011 MoU (i.e. the agreements 

concluded between libraries and collecting societies) have a cross-border effect so that out of 

commerce works can be accessed across the EU?  

Tak. 

  

34. Would it be necessary to develop mechanisms, beyond those already agreed for other types 

of content (e.g. for audio- or audio-visual collections, broadcasters’ archives)? 

Tak.  

  

 

42. (a) [In particular if you are an end user/consumer or an institutional user:] Have you experienced 

specific problems when trying to use works or other subject-matter for illustration for teaching, 

including across borders?  

Tak. 

 

Jednym z problemów jest wykorzystanie różnego typu utworów w szkoleniach za 

pośrednictwem internetu (MOOCs).   

 

43. If there are problems, how would they best be solved?   

   

http://www.eblida.org/Special%20Events/Key-principles-acquistion-eBooks-November2012/GB_English%20Version%20Key%20Principles.pdf
http://www.eblida.org/Special%20Events/Key-principles-acquistion-eBooks-November2012/GB_English%20Version%20Key%20Principles.pdf
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45.  If your view is that a legislative solution is needed, what would be its main elements? Which 

activities of the beneficiary institutions should be covered and under what conditions? 

 Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie wyjątku na rzecz badań naukowych i edukacji 

w całej Europie.    

  

47. (a) [In particular if you are an end user/consumer or an institutional user:] Have you experienced 

specific problems when trying to use works or other subject matter in the context of research 

projects/activities, including across borders?    

Tak.  

Dyrektywa INFOSOC oraz dyrektywa o  ochronie baz danych ustanawiają różne reżimy 

ochronne dla utworów w ogólności w porównaniu do programów komputerowych, utworów 

audiowizualnych, czy utworów zbiorowych oraz baz danych. Połączenie w jednym produkcie 

kilku różnych przedmiotów ochrony (np. baza danych utworów naukowych działająca w 

oparciu o program komputerowy) prowadzi do wątpliwości, które z przepisów o dozwolonym 

użytku należy stosować. 

  

 

53.  (a) [In particular if you are an end user/consumer or an institutional user:] Have you 

experienced obstacles, linked to copyright, when trying to use text or data mining methods, 

including across borders? 

Tak. 

54. If there are problems, how would they best be solved?  

Niezbędne jest wprowadzenie wyjątku na rzecz text i data mining. Umowy licencyjne nie dają 

odpowiedniej gwarancji dla pełnego korzystania z możliwości naukowych eksploracji danych. 

55. If your view is that a legislative solution is needed, what would be its main elements? Which 

activities should be covered and under what conditions? 

Wyjątek powinien obejmować każdy rodzaj badań a także nie powinien być ograniczany 

postanowieniami umownymi.    

 

79.  Should this be the next step in the development of copyright in the EU? Does the current level 

of difference among the Member State legislation mean that this is a longer term project? 

Najważniejszym zadaniem jest wprowadzenie obowiązkowej listy wyjątków dotyczących kultury 

nauki, edukacji i dostępu do informacji.  

 

80. Are there any other important matters related to the EU legal framework for copyright? Please 

explain and indicate how such matters should be addressed. 

Uważamy, że zakres dozwolonego użytku powinien obejmować wykorzystanie utworów podczas 

imprez w bibliotekach (deklamacje, konkursy recytatorskie). W obecnym kształcie  

 


