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ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO: USTAWA Z DNIA …………. O ZMIANIE USTAWY o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw 

Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 
Art. 66 ust. 1 Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655) wprowadza się następujące zmiany:

14) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na 
terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, chyba że w umowie postanowiono inaczej.”

Nowelizacja art. 66 ust. 1 jest zgodna z dezyderatem nr 86 Komisji do Spraw Petycji z dnia 4 marca 2021 r. 
Przepis ten w obecnym brzmieniu nie uwzględnia faktu, że licencjobiorcą może być także osoba fizyczna, która 
nie ma siedziby, a miejsce zamieszkania. Dlatego w ust. 1 zostanie dodane wyrażenie: „albo miejsce 
zamieszkania” – jest to zmiana o charakterze porządkującym i doprecyzowującym. 

Art. 1271 Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655) wprowadza się następujące zmiany:

21) uchyla się art. 1271.

Z uwagi na raportowany w ostatnich latach spadek skali naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych 
przewiduje się też uchylenie art. 1271 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi 
upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów do utworzenia zespołu do spraw przeciwdziałania naruszeniom 
prawa autorskiego i praw pokrewnych. Tym samym przestanie istnieć utworzony w 2000 r. Zespół do spraw 
przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych.
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Akceptacja
Sellin Jarosław, 2022-06-15 10:56:51, wersja 1.0 
(Sekretarz Stanu, R (R), R (R)) Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akceptacja

Falkowska-Gołębiewska Katarzyna, 2022-06-14 
17:12:40, wersja 1.0 (Dyrektor, Departament 
Prawa Autorskiego i Filmu (DPAiF), Departament 
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akceptacja
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