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Wymagania gości hotelowych wobec standardu i dodatkowych usług świadczonych w hote-
lach z każdym rokiem są coraz wyższe. Obecnie nie dziwią pytania o dostęp do bezprzewo-
dowego łącza WiFi, sejfu lub o telewizory w pokojach.

Opłaty za korzystanie z utworów
muzycznych i audiowizualnych
w obiektach hotelowych

użytek z utworów chronionych prawem autor-
skim, a rozpowszechnianych za pomocą tych 
urządzeń.
Takie rozumowanie jest potwierdzone zarówno 
przez orzecznictwo sądów polskich, jak i  sądów 
Unii Europejskiej. W jednym ze swoich orze-
czeń, Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdza, 
że „[…] rozprowadzanie sygnału przy pomocy 
zainstalowanych odbiorników telewizyjnych 
przez podmiot świadczący usługi hotelarskie na 
rzecz jego klientów zajmujących pokoje hotelowe 
stanowi publiczne udostępnianie […], niezależnie 
od wykorzystanej techniki przekazu sygnału. […] 
Prywatny charakter pokoi hotelowych nie stoi na 
przeszkodzie uznaniu, że udostępnienie w nich 
utworu przy pomocy odbiorników telewizyjnych 
stanowi publiczne udostępnienie”. W związku 
z tym, twórcom takich utworów należy się 

„godziwe wynagrodzenie”, którego zapłata może 
nastąpić za pośrednictwem właściwej organiza-
cji zbiorowego zarządzania.

 Polskie organizacje zbiorowego 
	 zarządzania

 To ostatnie oczekiwanie jest zresztą przed-
miotem aktów wykonawczych do ustawy o usłu-
gach turystycznych, tj. już jednogwiazdkowe 
hotele powinny zapewniać gościom możliwość 
oglądania telewizji w miejscu ogólnodostępnym. 
W tak przedstawionym stanie rzeczy, należy 
zastanowić się nad kwestią rozpowszechniania 
przez hotele utworów za pośrednictwem odbior-
ników radiowych oraz telewizyjnych.
 
 Publiczne	odtwarzanie	utworów	
	 w	hotelach
 Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych odrębnym polem eksploata-
cji (sposobem na korzystanie z utworów) jest 
w szczególności tzw. publiczne odtworzenie 
utworu.
Powszechnie uważa się, iż publiczne odtwa-
rzanie obejmuje również odbiór przez gości 
hotelowych programu radiowego lub telewizyj-
nego w pokojach hotelowych. Operator hotelowy 
umieszczając bowiem odbiorniki radiowe lub 
telewizyjne w pokojach lub nawet w pomiesz-
czeniach ogólnodostępnych, umożliwia gościom 
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 Organizacje zbiorowego zarządzania są po-
wołane w celu pobierania opłat za korzystanie 
z utworów stanowiących przedmiot ochrony 
prawa autorskiego.
Obecnie w Polsce funkcjonuje 15 organizacji 
zbiorowego zarządzania, dla których Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał 
decyzje o zezwoleniu na podjęcie działalności 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi.
Z tych organizacji znaczenie dla działalności 
hotelarskiej mają: Stowarzyszenie Autorów 
ZaiKS, Związek Producentów Audio-Video 
(ZPAV), Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
(SFP), Związek Artystów Wykonawców STO-
ART, Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Te-
lewizyjnych (SAFT), Stowarzyszenie Artystów 
Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-
Muzycznych (SAWP) oraz Związek Artystów 
Scen Polskich (ZASP).

 Organizacje	zbiorowego	zarządzania	
 w Unii Europejskiej
 W ostatnich kilku latach kwestia zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi na terenie 
Unii Europejskiej nabrała kolorytu za sprawą 
działalności Komisji Europejskiej.
Mianowicie, decyzja Komisji Europejskiej 
z dnia 26 lipca 2008 roku, zabroniła ogranicza-
nia konkurencji przez 24 krajowe organizacje 
zbiorowego zarządzania, w tym ZAiKS, które 

są członkami Międzynarodowej Konfederacji 
Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów (CI-
SAC). Skutkiem tej decyzji Komisji Europejskiej 
jest to, że organizacje zbiorowego zarządzania 
spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej, a mają-
ce siedzibę w państwie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego również mogą być uznane za 
właściwe m.in. w zakresie zbiorowego zarządza-
nia prawami autorskimi do utworów audio-
wizualnych. Ponadto w wyniku tej decyzji na 
terytorium Unii Europejskiej funkcjonuje obec-
nie jednolity rynek usług zbiorowego zarządu 
prawami autorskimi i każdy podmiot świadczą-
cy tego typu usługi na terenie wszystkich 27 
państw członkowskich Unii Europejskiej może 
być postrzegany jako organizacja właściwa w ro-
zumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
Podobny wniosek wypływa z lektury jednego 
z zaleceń Komisji Europejskiej, zgodnie z któ-
rym: „(…)Posiadacze praw autorskich powinni 
mieć prawo do powierzenia zarządzania wszelkimi 
prawami online w celu prowadzenia działalności 
w zakresie legalnych usług muzycznych online, na 
wybranym przez nich obszarze, wybranemu przez 
nich podmiotowi zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi, niezależnie od Państwa Członkowskie-
go, miejsca zamieszkania i obywatelstwa podmiotu 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 
posiadacza praw autorskich.(…)”
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 Komu	płacić	opłaty?
 Powyższa praktyka Komisji Europejskiej 
oczywiście nie wyłącza konieczności wnoszenia 
opłat na rzecz twórców i innych uprawnionych 
z praw własności intelektualnej za pośrednic-
twem organizacji zbiorowego zarządzania. Wy-
daje się, jednak że przedsiębiorcy mają obecnie 
znacznie szersze uprawnienia w negocjacjach 
z tymi organizacjami. 
Organizacje zbiorowego zarządzania często – 
po decyzji Komisji z 2008 roku – nie potrafią 
wykazać legitymacji do występowania na rzecz 
twórców, artystycznych wykonawców i innych 
podmiotów, które reprezentują, a w szczególno-
ści, nie są w stanie wykazać takiego uprawnie-
nia w odniesieniu do repertuaru zagranicznego. 
Dotyczy to zwłaszcza dużych dzieł zbiorowych, 
takich jak filmy czy albumy muzyczne. 
Z drugiej strony, z racji tego, że na rynku Unii 
Europejskiej istnieją inne właściwe organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 
i pokrewnymi, powstaje ryzyko, iż nawet uregu-

lowanie zasad korzystania z przedmiotu ochro-
ny z polską organizacją zbiorowego zarządzania, 
nie wyklucza roszczeń zagranicznych orga-
nizacji zbiorowego zarządzania (jeżeli polska 
organizacja w niedostateczny sposób dokona 
weryfikacji, czy organizacja zagraniczna, z którą 
ma podpisaną umowę, rzeczywiście reprezen-
tuje danego uprawnionego z praw własności 
intelektualnej).
Wstępne prace nad jednolitą regulacją doty-
czącą organizacji zbiorowego zarządzania na 
terenie całej Unii Europejskiej obecnie prowadzi 
Komisja Europejska. Dopóki jednak rynek tych 
organizacji nie zostanie ujednolicony na pozio-
mie unijnym, zasadne wydaje się podjęcie nego-
cjacji z odpowiednimi polskimi organizacjami 
w celu uregulowania kwestii korzystania przez 
operatorów hotelowych z utworów i innych 
praw chronionych prawem autorskim i prawa-
mi pokrewnymi. Odpowiednie zarządzanie 
negocjacjami powinno pozwolić na osiągnięcie 
korzystnego ich wyniku. ◗

Obecnie w Polsce funkcjonuje 
15 organizacji zbiorowego zarzą-
dzania, dla których Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego wydał decyzje o zezwoleniu 
na podjęcie działalności orga-
nizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi
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