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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING z 20 września 2011 r.  
 

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

 

1. STRONY: 

• organizacje zrzeszające biblioteki, autorów, wydawców oraz reprezentujące ich interesy organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ)  

• w rozmowach uczestniczyły m.in. Europejska Rada Pisarzy (EWC), Federacja Wydawców Europejskich 
(FEP), Europejskie Biuro Stowarzyszeń Bibliotek, Informacji i Dokumentacji (EBLIDA), Konferencja 
Europejskich Bibliotek Narodowych (CENL), Europejska Federacji Dziennikarzy (EFJ), Międzynarodowa 
Federacja Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Reprograficznymi (IFRRO).  

2. PODSTAWOWE ZASADY:  

• jest to porozumienie sektorowe dotyczące książek i czasopism naukowych mających status out of 
commerce 

• opiera się na modelu porozumień licencyjnych dotyczących digitalizacji i udostępniania takich dzieł, które 
mają być negocjowane w kraju pierwszej publikacji danego dzieła; licencji na digitalizację udzielać ma 
organizacja zbiorowego zarządzania 

• status out of commerce ma być ustalany w kraju pierwszej publikacji w oparciu o kryteria zdefiniowane 
przez strony odpowiedniego krajowego porozumienia 

• pola eksploatacji dzieła mają być ustalane przez strony w każdej umowie licencyjnej 

• dopuszczana jest możliwość wprowadzenia innego rozwiązania na użytek sytuacji, w których nie wszyscy 
właściciele praw są reprezentowani przez organizację zbiorowego zarządzania 



Francja 

• Porozumienie krajowe wypracowane zgodnie z ideą Memorandum of 

Understanding (2011 r.) oraz  

• Ustawa z 1 marca 2012 r.  dotycząca cyfrowego użytkowania XX-

wiecznych książek znajdujących się poza obrotem handlowym 

ZALETY 

 Stworzenie ram prawnych do procesów 

digitalizacji XX-wiecznego francuskiego 

dziedzictwa, która jest de facto nieuchronna  

i wymuszona przez strategie i polityki unijne 

 System chroniący interesy wydawców - znalazło 

to wyraz zarówno we wprowadzeniu tzw. opcji 

opt-out, jak i w ugruntowaniu pozycji wydawców 

w organizacjach zbiorowego zarządzania 

 Wprowadzenie modelu obowiązkowego 

zbiorowego zarządzania z wynagrodzeniem  

w odniesieniu do dzieł out of commerce, co 

przyspiesza proces digitalizacji, zabezpieczając 

jednocześnie  majątkowe interesy posiadaczy 

praw 

WADY 

 Niekompletna definicja książki znajdującej się 

poza obrotem handlowym (podmioty 

udostępniające i samo pojęcie niedostępności  

w handlu) 

 Większa ochrona wydawców kosztem interesów 

autorów 

 Posługiwanie się pojęciem „książka” zamiast 

„utwór” (wyłom w doktrynie prawa autorskiego) 

 Nieścisłe wyjątki dotyczący dzieł osieroconych 

 Trudności z licencjonowaniem dla organizacji 

zbiorowego zarządzania z uwagi na odpowiednie 

wymogi parytetowe wydawców i autorów 

 Dominująca rola Biblioteki Narodowej Francji 

jako organu prowadzącego bazę dzieł 

niedostępnych w handlu 

 

 





Niemcy 

• Rozwiązanie niemieckie umożliwia digitalizację i udostępnianie dzieł 
out of commerce przez publicznie dostępne biblioteki i inne 
instytucje publiczne.  

• Opiera się ono na następującym domniemaniu, zgodnie z którym 
właściwa OZZ może reprezentować posiadacza praw, który nie 
powierzył jej swoich praw, pod następującymi warunkami: 

• Dzieło zostało opublikowane przed 1 stycznia 1966 r.; 

• Dzieło znajduje się w zbiorach instytucji publicznej;  

• Możliwość wykorzystania zostaje ograniczona do reprodukcji  
i udostępnienia na zasadach niekomercyjnych; 

• Wpisanie dzieła na wniosek OZZ do publicznego rejestru dzieł out of 
commerce, prowadzonego przez Niemiecki Urząd  Patentowy  
i Znaków Towarowych i dostępnego poprze stronę internetową 
urzędu; 

• Posiadacz praw nie zgłosił OZZ sprzeciwu w ciągu 6 tygodni od 
wpisania dzieła do publicznego rejestru dzieł out of commerce. 



Holandia i Norwegia 

• W Norwegii Kopinor i norweska Biblioteka Narodowa podpisały porozumienie  
w sprawie pilotażowego projektu „Bookshelf”, dzięki któremu możliwe będzie 
udostępnienie w Internecie znacznej części zbiorów bibliotecznych począwszy od 
lat 1790-tych, 1890-tych i 1990-tych. 

 

• Niderlandzka Biblioteka Królewska we współpracy z OZZ (Stichting Pictoright  
i Stichting Lira) uruchomiła stronę internetową zapewniającą bezpłatny dostęp do 
przeszło 1,5 mln stron z 80 holenderskich czasopism z dziedziny literatury, 
religii, nauki, prawa, polityki, kultury i sportu z lat 1850-1940. Czasopisma te 
pochodzą ze zbiorów Biblioteki Królewskiej, Biblioteki Uniwersytetu 
Amsterdamskiego, Publicznej Biblioteki Amsterdamu, Haskiego Archiwum 
Miejskiego oraz Inspektoratu Oświaty. Biblioteka uzyskała od OZZ licencję na 
udostępnianie artykułów i ilustracji z czasopism, zgodnie z którą również inne 
instytucje będą mogły upubliczniać uzyskane tą drogą materiały dla celów 
informacyjnych i badawczych.  

• Dzięki temu zastosowane instrumenty prawa autorskiego umożliwiają publiczny 
dostęp online do dóbr dziedzictwa kulturowego, zapewniając jednocześnie 
poszanowanie interesów posiadaczy praw autorskich i pokazując, w jaki sposób 
OZZ i biblioteki mogą znajdywać wspólnie rozwiązania umożliwiające 
udostępnianie online treści. 



Polska – propozycje SAiW PK 

Kwestia dzieł out of commerce, obok problematyki dzieł osieroconych, była przedmiotem Forum Prawa 
Autorskiego 27 marca br. 

 

PROPOZYCJE SAIW „POLSKA KSIĄŻKA”: 

• systemu opt-in, w którym to autor/wydawca określałby, czy dzieło jest in commerce lub out of commerce  
i wówczas właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi mogłaby udzielać licencji na 
korzystanie z utworów. 

• w pierwszym rzędzie odpowiednie porozumienie sektorowe organizacji reprezentujących posiadaczy praw 
i użytkowników oraz innych zainteresowanych podmiotów, jednak w razie potrzeby konieczne mogłoby 
być dalsze implementowanie tego porozumienia do postanowień ustawowych i odpowiednich 
rozporządzeń (m.in. wiążące wskazanie sposobu ustalania statusu dzieł, odpowiedzialnych podmiotów 
inkasujących i redystrybuujących wynagrodzenia oraz stawek licencyjnych). 

• definicja legalna (w porozumieniu czy też w prawie stanowionym) powinna odnosić się jedynie do 
wyjaśnienia specyfiki handlowej dostępności (kanałów tego dostępu itp.); kwestia zaś faktycznej 
dostępności danego dzieła w handlu bądź też jego handlowej niedostępności powinna być każdorazowo 
pozostawiona wyłącznie w gestii posiadaczy praw, którzy mogliby ustalać status dzieł jako jest in 
commerce lub out of commerce. 

• wysokość wynagrodzenia powinna być proporcjonalna do rodzaju dzieła, pól jego eksploatacji oraz 
potencjalnej ilości korzystających w ramach udzielonej licencji; istotna powinna być także wartość 
rynkowa odpowiedniej licencji na dane rodzaje dzieł i sposoby wykorzystania, ustalana np. w oparciu  
o obowiązujące stawki organizacji zbiorowego zarządzania lub bezpośrednio posiadaczy praw; stawki 
licencyjne ustalane cyklicznie, cyklicznie zmieniane i nadzorowane przez MKiDN. 

• rejestr utworów niedostępnych w handlu w przypadku publikacji książkowych powinien zawierać pełne 
dane bibliograficzne, status komercyjny dzieła (tj. czy dzieło jest in commerce lub out of commerce) oraz 
zarządzającą tymi prawami organizację zbiorowego zarządzania - tworzone przez SAiW „Polska Książka” 
rozwiązania bazodanowe w oparciu o projekt ARROW Plus będą odpowiednie do prowadzenia rejestru. 


