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INFORMACJE DOTYCZĄCE PETYCJI

Tytuł petycji

Petycja w sprawie rozszerzenia dozwolonego użytku edukacyjnego

Akt prawa, w którym postulowana jest zmiana

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Treść petycji

Rekomendujemy, aby w projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych doprecyzować definicję instytucji oświatowej w art. 6 ust. 13. 
Artykuł przyjąłby następujące brzmienie:
 
Art. 6 ust. 13)
 
„instytucją oświatową są jednostki organizacyjne systemu oświaty, o których mowa w art. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 
późn.  zm.),  a  także  szkoły,  zespoły  szkół  oraz  szkolne  punkty  konsultacyjne  przy 
przedstawicielstwach  dyplomatycznych,  urzędach  konsularnych  i  przedstawicielstwach 
wojskowych Rzeczypospolitej  Polskiej,  o których mowa w art.  5 ust.  3b pkt  1 lit.  a tej 
ustawy, oraz szkoły podoficerskie i ośrodki szkolenia, o których mowa w art. 127 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 
2014 r. poz.  1414 i  1822),  jak również biblioteki,  muzea, archiwa oraz organizacje 
pozarządowe.”
 
Art. 27 (bez zmian)
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„Art. 27. 
 
 1. Instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. 
poz. 249) mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych 
lub w celu prowadzenia badań naukowych, korzystać z rozpowszechnionych utworów w 
oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory 
lub fragmenty większych utworów.
 
 2. W przypadku publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym korzystanie, o którym mowa w 
ust. 1, jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób zidentyfikowanych przez 
korzystającego.”

Uzasadnienie

W  imieniu  Koalicji  Otwartej  Edukacji  (KOED),  będącej  porozumieniem  organizacji 
pozarządowych i  instytucji  działających w obszarze edukacji,  nauki i  kultury, wyrażamy 
swoje  zaniepokojenie  zmianami  w ustawie  o  prawie  autorskim i  prawach pokrewnych, 
które  zostały  przyjęte  przez  Sejm  w  dniu  10  lipca  2015  roku.  Nasze  obawy  dotyczą 
wyłączenia spod zakresu dozwolonego użytku edukacyjnego (art. 27 w zw. z art. 6 ust. 13) 
instytucji edukacyjnych takich jak biblioteki, muzea, archiwa i organizacje pozarządowe.

Proponowana  reforma  prawa  autorskiego  nie  nadąża  za  cyfryzacją  polskiej  szkoły, 
potrzebami  wynikającymi  z  konieczności  prowadzenia  edukacji  medialnej  czy  różnych 
form nauczania pozaszkolnego, takich jak chociażby edukacja domowa. Edukacja dzieci i 
młodzieży coraz częściej prowadzona jest przez biblioteki publiczne, działy edukacyjne w 
muzeach, ośrodki kultury czy organizacje pozarządowe. Nie trzeba dziś nikomu tłumaczyć, 
że edukacja trwa przez całe życie i może mieć charakter tak formalny, jak i nieformalny. 
Tymczasem  projekt  reformy  ustawy  o  prawie  autorskim  został  napisany  tak,  jakby 
działania edukacyjne prowadziły  jedynie szkoły. Innych instytucji  nie obejmują przepisy 
dozwolonego użytku edukacyjnego,  pozwalające na korzystanie  z  rozpowszechnionych 
już chronionych utworów w celach dydaktycznych. 

Jako Koalicja  Otwartej  Edukacji  zebraliśmy w czerwcu poparcie ponad 150 organizacji 
oraz  instytucji  edukacyjnych  pod  petycją  skierowaną  do  sejmowej  Komisji  Kultury  i 
Środków Przekazu o przyjęcie szerokiego modelu dozwolonego użytku edukacyjnego, w 
pełnym  dozwolonym  przez  dyrektywę  Unii  Europejskiej  zakresie.  Niestety, głos  strony 
społecznej został na etapie prac sejmowych zignorowany.

Postulaty  dotyczące  zmian  w  zakresie  dozwolonego  użytku  edukacyjnego  były 
konsekwentnie  zgłaszane  przez  KOED  oraz  naszych  członków  –  Centrum  Cyfrowe 
Projekt: Polska i Fundację Nowoczesna Polska – od początku trwania procesu konsultacji 
społecznych wokół reformy prawa autorskiego. Nasze postulaty zostały jednak odrzucone, 
a Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w czasie prac nad ustawą wykonało 
krok  wstecz  -  ograniczając  w  drugim  projekcie  proponowany  początkowo  zakres 
dozwolonego użytku edukacyjnego. 

W imieniu  polskich  instytucji  kultury  i  edukacji  oraz  organizacji  pozarządowych 
prosimy Senat o aktywną i odpowiedzialną obronę możliwości realizowania naszej 
misji i doprowadzenie do nowelizacji przepisów o dozwolonym użytku edukacyjnym 
zgodnie z naszą propozycją przedstawioną poniżej. To już ostatni moment, aby te 
niezbędne  zmiany  wprowadzić.  Decyzja  Senatu  będzie  miała  olbrzymie 
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konsekwencje dla całego sektora edukacyjnego na wiele lat.

  
 *Zgodnie z wymaganiami art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926,  z  późn.  zm.)  informujemy,  że  administratorem danych  osobowych  podanych  w  petycji  jest 
Kancelaria Senatu, Warszawa, ul. Wiejska 6. Wnoszący petycję ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rozpatrywania 
petycji  i  w  celach  ewidencyjnych  oraz  przekazywane  są  innym  organom  władzy  publicznej  na 
zasadach określonych w Regulaminie Senatu.

Załączniki:
Podpis

Kamil Śliwowski
Przewodniczący Prezydium Rady KOED
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