
Public Lending Right a Polska 
 
Public Lending Right (prawo publicznego użyczenia, dalej PLR) to prawo twórców do 
otrzymywania wynagrodzenia z tytułu darmowego wypożyczania (użyczania) egzemplarzy ich 
utworów przez instytucje użyteczności publicznej.  
Pierwsze regulacje w sprawie PLR miały miejsce w krajach skandynawskich od lat 40. XX w. 
(Dania – 1946, Norwegia – 1947). Wprowadzenie PLR do prawa unijnego nastąpiło dyrektywą 
z  dnia 12 listopada 1992 (92/100/WE), dotyczącą prawa najmu i użyczania oraz określonych praw 
pokrewnych w zakresie własności intelektualnej. Obecnie obowiązuje ujednolicony tekst tej 
dyrektywy (2006/115/WE) z 2006 r. 
Regulacje dotyczące PLR przyjęło 21 państw członkowskich UE; poza Polską brak odpowiednich 
przepisów w następująych krajach: Bułgaria, Cypr, Malta, Portugalia, Rumunia. 
Propozycja rozpoczęcia debaty nad wprowadzeniem PLR w Polsce została zawarta 
w  opracowanym w roku 2004 dokumencie pt: NARODOWY PROGRAM KULTURY 
„PROMOCJA CZYTELNICTWA I ROZWÓJ SEKTORA KSIĄŻKI” NA LATA 2004–2013. 
Niestety autorzy tego opracowania nie do końca rozumieli sens PLR, przewidywali bowiem 
przeznaczenie części zebranych środków na zakup nowości dla bibliotek. 
Zgodnie z polską ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 28) biblioteki, archiwa 
i  szkoły mogą udostępniać nieodpłatnie w zakresie swoich zadań statutowych egzemplarze 
utworów rozpowszechnionych. Tak szerokie zwolnienie z obowiązku wynagradzania uprawnionych 
stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w dyrektywie. W ostatnim czasie zwiększyła się 
aktywność różnych instytucji w kierunku zainteresowania Komisji Europejskiej brakiem 
implementacji dyrektywy o najmie i użyczaniu. 
Bazując na doświadczeniach krajów, które wdrożyły PLR, można wyróżnić następujące 
najważniejsze problemy, które należy uwzględnić, implementując dyrektywę do polskiego 
porządku prawnego: 
1) Instytucje objęte PLR 
Trudności pojawiają się w określeniu, które z kategorii bibliotek publicznych można wyłączyć 
z  systemu PLR (na co zezwala dyrektywa). Najpowszechniejsze zwolnienie obowiązuje biblioteki 
szkolne. 
2) Uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia 
Wszędzie uprawnionymi są autorzy, często także tłumacze, ilustratorzy, fotograficy, rzadziej 
wydawcy (w 10 krajach UE). 
3) Przedmiot objęty PLR 
Generalnie są to książki posiadające ISBN. 
4) Sposób obliczenia opłaty i jej wysokość 
Najpowszechniej przyjęte jest rozwiązanie bazujące na liczbie wypożyczeń danej ksiązki, wymaga 
ono jednak wprowadzenia systemu monitorującego. W Danii podstawą jest liczba egzemplarzy 
posiadanych przez biblioteki, zaś w Belgii liczba zarejestrowanych użytkowników bibliotek. Kwoty 
zbierane z tytułu PLR są zwykle niższe niż inkasowane z tytułu licencji czy opłat od urządzeń 
i  nośników. W Niemczech zebrano ostanio 11,8 mln euro, w Belgii 1,7 mln euro, we Włoszech 
2,3 mln euro, w Austrii 0,6 mln euro (jest to kwota ryczałtowa). Są jednak kraje, w których doszło 
do znacznego spadku pobieranej opłaty – w Hiszpanii z 1.302 tys. euro w 2007 r. do 79 tys. euro 
w 2010 r., na Litwie z 193 tys. Euro (2008) do 93 tys. euro (2009). 
5) Płatnik 
Najczęściej opłata PLR jest uiszczana z budżetu państwa, niekiedy także/lub przez samorządy. 
6) Zarządzający funduszem 
W wielu krajach są to organizacje zbiorowego zarządzania (m.in. Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, 
Litwa, Słowacja, Hiszpania). Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej naturalne także w Polsce. 
Często fundusze są zarządzane przez inne instytucje, w tym publiczne. 


