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„Narrowcasting” w miejscach u¿ytecznoœci publicznej

zisiejsze formy przekazu czy to obrazu, czy fonii przybieraj¹ ró¿ne
formy. Ka¿da nowa forma takiego przekazu jest nowym wyzwaniem
nie tylko dla techników, informatyków analizuj¹cych na bie¿¹co problemy zwi¹zane z bezpoœredni¹ obs³ug¹ takowych przekazów, ale tak¿e dla
prawników. Zarówno doktrynie, jak i judykaturze niezwykle trudno dokonaæ odpowiedniej klasyfikacji prawnej takich zjawisk. Pojawiaj¹ siê nowe
terminy czy te¿ ca³a terminologia, która musi zostaæ poddana odpowiedniej analizie. W tym sensie prawo nie nad¹¿a za dynamicznym rozwojem
technologii, zaœ aby w pe³ni zrozumieæ istotê nowych zjawisk i dokonaæ
odpowiedniej klasyfikacji nale¿y niew¹tpliwie zrozumieæ na czym te zjawiska polegaj¹.
Do nowej formy przekazu treœci audiowizualnych nale¿y narrowcasting. Istnienie takiego zjawiska zosta³o zasygnalizowane w doktrynie
przez J. Bartê i R Markiewicza1. Jak s³usznie zauwa¿yli T. Goban-Klas
i P. Sienkiewicz, „nowe formy rozpowszechniania przybieraj¹ postaæ tzw.
narrowcastingu, czyli komunikowania skierowanego do wybranych odbiorców, segmentacji audytoriów. Autorzy podkreœlili, „¿e zachodzi znaczna ró¿nica miêdzy przemówieniem do wielu s³uchaczy a bezosobowym
komunikowaniem masowym (któr¹ zaciera objêcie jednym pojêciem alokucji)”. Niew¹tpliwie to nowe medium stworzy³o „szansê przezwyciê¿ania quasi-monopolu œrodków masowych w dziedzinie poœredniego
komunikowania spo³ecznego”. Z drugiej strony wiêksza adresowalnoœæ
nowych mediów (tj. narrowcasting, w odró¿nieniu od broadcasting, czyli
zbiorczoœæ w opozycji do rozsiewczoœci) stwarza nowe dylematy dla komunikatorów2. Problematyka narrowcastingu poruszana jest w miêdzy-
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J. Barta, R. Markiewicz, Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Warszawa
2007, s. 40.
2
T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Spo³eczeñstwo informacyjne: Szanse, zagro¿enia, wyzwania, Kraków 1999; http://media.miks.uj.edu.pl/~kkims/si.pdf.
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narodowej literaturze sporadycznie i to w³aœciwie zawsze w kontekœcie
funkcji, jak¹ mo¿e pe³niæ w przekazie spo³ecznym3.
Tak¿e w jêzyku reklamy narrowcasting przedstawiany jest w opozycji
do broadcasting i ujmowany jest jako medium z mo¿liwoœci¹ kreowania
bezpoœredniego przekazu. U¿ytkownicy systemów narrowcastingowych
maj¹ mo¿liwoœæ zarz¹dzaæ, zmieniaæ i kierowaæ treœæ do œciœle okreœlonej
grupy docelowej. Dzia³anie systemu narrowcastingowego oparte jest na
„ekranach po³¹czonych w centralnie zarz¹dzan¹ sieæ oraz emisji treœci informacyjnych i reklamowych”4. Jednak¿e najwa¿niejsz¹ komercyjn¹ funkcj¹
systemu narrowcastingowego wydaje siê byæ to, i¿ „system umo¿liwia
ró¿nicowanie treœci przekazu w zale¿noœci od umiejscowienia punktu lub
grupy punktów, w których zainstalowano ekrany, oraz od czasu”5. Dziêki
temu istnieje mo¿liwoœæ personalizacji odbioru tj. tego, i¿ program zostaje
przygotowany specjalnie pod okreœlonego klienta, odpowiadaj¹c tym samym jego potrzebom. Nale¿y tak¿e wspomnieæ, ¿e „narrowcasting jest
terminem u¿ywanym przede wszystkim w Europie jego odpowiednikami
mog¹ byæ digital signage, którego terminologia stosowana jest w USA,
out-of-home media networks, captive audience networks, digital displays
networks”6. Narrowcasting jest wiêc rozwi¹zaniem dla audiowizualnego
przekazu kierunkowego. Forma takiego przekazu umo¿liwia emisjê treœci
w myœl i zgodnie z preferencjami odbiorców, miejscem oraz okreœlonym
czasem. Systemy narrowcastingowe uwa¿ane s¹ w reklamie, za nowoczesne i innowacyjne rozwi¹zania, korzystaj¹ce z centralnego systemu zarz¹dzania treœci¹ i jej emisj¹ na cyfrowych wyœwietlaczach typu; ekrany
plazmowe, LCD b¹dŸ LED. U¿ytecznoœæ takiej formy dotarcia do grupy
docelowej powoduje, i¿ narrowcasting wykorzystywany jest jako œrodek
przekazu informacji, jak i skuteczne narzêdzie marketingowe. Inaczej
mówi¹c to sieæ komunikacji cyfrowej (Digital Signage), któr¹ porównaæ
mo¿na do prywatnego kana³u telewizyjnego skierowanego do okreœlo-

3

M. S. Kang, From Broadcasting to Narrowcasting: The Emerging Challenge
for Campaign Finance Law, „George Washington Law Review” 2005, vol. 73, nr 5/6,
s. 1070; P. Farhi, Voters Are Harder to Reach as Media Outlets Multiply, „Washington
Post”, June 16, 2004, s. A1; M. O’Keefe, Conservative Media Worry Demos: Realities
of Politics, Media Shift Slowly, „Times-Picayune” (New Orleans), Nov. 28, 2002,
s. 40.
4
http://citytv.pl/onas.htm#narrowcasting.
5
Ibidem.
6
http://www.narrowcasting.pl/narrowcasting.pdf.
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nych odbiorców Podkreœlenia wymaga, i¿ przekazy narrowcastingowe
zawieraj¹ ró¿norakie przekazy utworów audialnych i audiowizualnych.
Schematy sieci narrowcastingowych mog¹ wygl¹daæ nastêpuj¹co:

Rys. 1. Schemat sieci prostej
ród³o: http://citytv.pl/onas.htm#narrowcasting.

Rys. 2. Schemat sieci rozbudowanej
ród³o: http://citytv.pl/onas.htm#narrowcasting.
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Przedstawione powy¿ej ilustracje, obrazuj¹ jak w sensie technicznym
funkcjonuj¹ systemy narrowcastingowe. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿
przekaz treœci mo¿e odbywaæ siê zarówno za poœrednictwem satelity, jak
i jakiejkolwiek sieci naziemnej w tym tak¿e internetowej.
Maj¹c na uwadze powy¿sze rozumienie narrowcastingu powstaje pytanie czy jest to nowa forma rozpowszechniania utworów i czy, a w³aœciwie,
kto zobowi¹zany jest do uiszczania wynagrodzenia na rzecz organizacji
zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi.
Innymi s³owy, czy op³aty od praw autorskich na rzecz organizacji
zbiorowego zarz¹dzania w sytuacji, w której nadawca sygna³u emituje go do jednego odbiorcy winny odprowadzaæ oba podmioty czy jeden.
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ niezale¿nie od tego czy bêdziemy mieli do
czynienia z form¹ sieci uproszczonej, czy bardziej z³o¿onej (gdzie przekaz odbywa siê za poœrednictwem satelity), zawsze istniej¹ trzy podmioty
uczestnicz¹ce w przekazie, a mianowicie: 1) podmiot instaluj¹cy system
narrowcastingowy i dokonuj¹cy bezpoœredniego i technicznego nadania;
2) podmiot zamawiaj¹cy us³ugê lub na teranie, którego przekaz jest dokonywany oraz 3) koñcowy odbiorca treœci (np. klient domu handlowego).
Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ samo techniczne zarz¹dzanie treœci¹ z punktu
ewentualnej kwalifikacji systemu narrowcastingowego nie ma wiêkszego
znaczenia, albowiem jest to czynnoœæ wy³¹cznie techniczna.
Postawione na wstêpie pytanie sk³ania do ustalenia, czy w przypadku
przekazu takiego jakim jest przekaz satelitarny narrowcastingowy bêd¹cy
przedmiotem umowy pomiêdzy podmiotem instaluj¹cym system narrowcastingowy a podmiotem zamawiaj¹cym us³ugê lub, na teranie którego
przekaz jest dokonywany, zobowi¹zuje ka¿d¹ ze stron uiszczania na rzecz
organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi op³atê za publiczne odtworzenie utworów. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, i¿ w myœl
takich umów zawieranych pomiêdzy ww. podmiotami, dzia³alnoœæ pierwszego polega na œwiadczeniu us³ugi polegaj¹cej na przygotowaniu i dostarczeniu programu audiowizualnego za poœrednictwem satelity lub za
poœrednictwem sieci, do wykorzystania tego programu np. w lokalach sieci handlowej.
Art. 17 polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm. – dalej:
pr.aut.) stanowi, ¿e je¿eli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przys³uguje
wy³¹czne prawo do korzystania z utworu i rozporz¹dzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
Istotnym elementem w konstrukcji omawianej tu sfery uprawnieñ autor-
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skich jest pojêcie „pola eksploatacji”, przez które rozumie siê pewn¹
wyodrêbnion¹ (pod wzglêdem technicznym lub ekonomicznym) formê
wykorzystywania dzie³a. Powszechnie przyjmuje siê, i¿ z nowym (odrêbnym) polem eksploatacji mamy do czynienia, gdy: dla rozpowszechniania
lub zwielokrotniania utworu stosuje siê inne (nowe) sposoby techniczne,
pojawia siê mo¿liwoœæ zaspokojenia potrzeb ró¿nego krêgu odbiorców,
okreœlone rozpowszechnianie utworu ma odrêbne znaczenie ekonomiczne, nowy zasiêg terytorialny, rozpowszechniania dokonuje inny podmiot,
ni¿ ten, który rozpocz¹³ rozpowszechnianie7.
Ustaw¹ z dnia 28 paŸdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2002.197.1662) znowelizowane
zosta³y art. 6 i art. 50 pr.aut.
W myœl art. 50 pr.aut. za odrêbne pola eksploatacji zosta³y uznane: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okreœlon¹
technik¹ egzemplarzy utworu, w tym technik¹ drukarsk¹, reprograficzn¹,
zapisu magnetycznego oraz technik¹ cyfrow¹; 2) w zakresie obrotu orygina³em albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, u¿yczenie lub najem orygina³u albo egzemplarzy; 3) w zakresie
rozpowszechniania utworu w sposób inny ni¿ okreœlony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyœwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a tak¿e publiczne udostêpnianie utworu w taki sposób,
aby ka¿dy móg³ mieæ do niego dostêp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
Jak s³usznie zauwa¿ono w literaturze przedmiotu za najszersz¹ formê
eksploatacji utworu ustawodawca uzna³ jego rozpowszechnianie. Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy zosta³
w jakikolwiek sposób udostêpniony publicznie. Ponadto jak bezpoœrednio
wynika z ust. 3 art. 50 pr.aut. publiczne wykonanie, wystawienie, wyœwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak¿e publiczne udostêpnianie s¹ szczególnymi sposobami rozpowszechniania
utworu. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w polskiej ustawie pr.aut definicja
nadawania zosta³a uregulowana w art. 6 ust. 1 pkt 4 pr.aut. W myœl tej definicji nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drog¹ emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny
lub satelitarny) lub w sposób przewodowy.

7

E. Traple, Ustawowe konstrukcje w zakresie maj¹tkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego, Kraków 1990, s. 94–95.
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Postawione na wstêpie pytanie sk³ania w pierwszej kolejnoœci do sprecyzowania czy przekaz, jaki jest œwiadczony w ramach rozbudowanej sieci narrowcastingowej, stanowi „satelitarny przekaz publiczny” zarówno
w rozumieniu ustawodawstwa polskiego, jak i art. 1 ust. 2 lit. a dyrektywy
93/83 (Koordynacja niektórych zasad dotycz¹cych prawa autorskiego
oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drog¹ kablow¹ – dalej: dyrektywa 93/83)8, tj. czy
jest on polem eksploatacji w rozumieniu art. 50 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1
pkt 4 pr.aut., a tak¿e to czy w wyniku tego przekazu utwór zostaje odtworzony przez podmiot przekazuj¹cy.
Przepis art. 1 ust. 2 dyrektywy definiuje satelitarny przekaz publiczny
jako „dzia³anie, w wyniku którego sygna³y bêd¹ce noœnikami programu
przeznaczonego do odbioru publicznego, pod kontrol¹ organizacji radiowej i telewizyjnej i na jej odpowiedzialnoœæ, wprowadzane s¹ do zamkniêtego ³añcucha przekazu prowadz¹cego do satelity i z powrotem na
Ziemiê”. Jak s³usznie zauwa¿y³ Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot
Europejskich z art. 1 ust. 1 dyrektywy 93/83 wynika, ¿e: 1) taki satelita powinien dzia³aæ w ramach przekazu na pasmach czêstotliwoœci, które na
mocy prawa telekomunikacyjnego zastrze¿one s¹ dla wysy³ania sygna³ów
do odbioru publicznego (zwanych dalej „publicznymi pasmami czêstotliwoœci”) lub; 2) dla zamkniêtych po³¹czeñ miêdzy dwiema stacjami (zwanych dalej „zamkniêtymi pasmami czêstotliwoœci”). Niemniej jednak
w tym ostatnim przypadku, zgodnie z powo³anym przepisem, jest „konieczne, aby odbiór indywidualny odbywa³ siê w warunkach porównywalnych z warunkami odbioru publicznego”.
Jak wynika z istoty przekazu narrowcastingowego transmisja sygna³ów nie odbywa siê na publicznych pasmach czêstotliwoœci. W zwi¹zku
z powy¿szym nale¿y zbadaæ, czy w ramach przekazu indywidualny odbiór sygna³ów mo¿e odbywaæ siê w warunkach porównywalnych z warunkami przekazu na publicznych pasmach czêstotliwoœci. Nale¿y mieæ
na uwadze, i¿ z motywu trzynastego dyrektywy 93/83 wynika, i¿ d¹¿y ona
do zlikwidowania istniej¹cego w pañstwach cz³onkowskich zró¿nicowania w zakresie traktowania transmisji programów za poœrednictwem satelity telekomunikacyjnego – to znaczy satelity dzia³aj¹cego w zamkniêtych
pasmach czêstotliwoœci – w zwi¹zku z czym kluczowe staje siê rozró¿nienie w ca³ej Wspólnocie, czy utwory i inne treœci objête ochron¹ s¹ rozpowszechniane publicznie.
8

Dz. Urz. UE L. 1993.248.15.
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Pierwotnie taki przekaz publiczny by³ mo¿liwy bezpoœrednio z satelity
tylko poprzez sygna³y wysy³ane w pasmach czêstotliwoœci zastrze¿onych
prawnie dla odbioru publicznego. Przekaz taki nie by³ natomiast mo¿liwy
poprzez sygna³y wysy³ane w zamkniêtych pasmach czêstotliwoœci. Niemniej jednak w nastêpstwie rozwoju technologicznego satelitów i anten
odbiorczych przeznaczonych dla szerokich krêgów odbiorców mo¿liwe
sta³o siê nadawanie bezpoœrednie za ich poœrednictwem w zamkniêtych
pasmach czêstotliwoœci. Nawet je¿eli te ostatnie zgodnie z prawem telekomunikacyjnym nie s¹ formalnie zastrze¿one dla przekazu publicznego,
w chwili przyjmowania dyrektywy 93/83 sygna³y przekazuj¹ce programy
mog³y ju¿ byæ de facto odbierane przez odbiorców bezpoœrednio z satelitów u¿ywaj¹cych takich pasm czêstotliwoœci. Prawodawca wspólnotowy
pragn¹³, zatem uj¹æ przekaz satelitarny w zamkniêtych pasmach czêstotliwoœci w celu uwzglêdnienia tego rozwoju technologicznego, a w konsekwencji przewidzia³ poddanie tego przekazu przepisom dyrektywy 93/83
wy³¹cznie wtedy, je¿eli odbiorcy mog¹ odbieraæ te sygna³y indywidualnie
i bezpoœrednio z tych satelitów9.
Konsekwencj¹ powy¿szego jest fakt, i¿ ograniczona liczba osób, które
mog¹ odbieraæ sygna³y pochodz¹ce z satelity wy³¹cznie dziêki profesjonalnemu wyposa¿eniu, nie mo¿e byæ postrzegana jako kr¹g odbiorców,
poniewa¿ ten ostatni musi sk³adaæ siê z nieokreœlonej liczby potencjalnych s³uchaczy10. W niniejszym przypadku, sygna³y przekazu satelitarnego wysy³ane przez danego satelitê s¹ kodowane i mog¹ byæ odbierane
tylko i wy³¹cznie za pomoc¹ urz¹dzeñ zastrze¿onych konkretnie oznaczonego i œciœle oznaczonego odbiorcy, a wiêc nie mog¹ byæ odbierane za
pomoc¹ urz¹dzeñ przeznaczonych dla szerokiego krêgu odbiorców. Konsekwencj¹ powy¿szego jest fakt, i¿ indywidualny odbiór nie odbywa siê
w warunkach porównywalnych z warunkami przekazu w publicznych pasmach czêstotliwoœci.
Jak s³usznie podniesiono w literaturze przedmiotu, nie ka¿dy, kto udostêpnia dzie³o publicznoœci za pomoc¹ fal elektromagnetycznych, wkracza
w prawo nadania. Nadawania w sensie techniczno-prawnym dokonuje
9
Por. Wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich (Trzecia Izba),
Lagardere Active Broadcast przeciwko Société pour la perception de la rémunération
équitable (SPRE) i Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH
(GVL) z dnia 14 lipca 2005 r., Sprawa C-192/04; www.curia.europa.eu.
10
Zob. w przedmiocie pojêcia krêgu odbiorców wyrok z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie C-89/04 Mediakabel, Zb. Orz. 2005 r., str. I-04891, pkt 30.
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tylko taki podmiot, który decyduje o przedmiocie, czasie i miejscu udostêpnienia utworu. Zatem ten, kto przeprowadza jedynie techniczn¹ operacjê przesy³ania sygna³ów nie jest traktowany jako nadawca. Nadawc¹
jest podmiot, który kontroluje proces udostêpniania dzie³a i za ten akt ponosi odpowiedzialnoœæ11. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ w niniejszym stanie
faktycznym podmiotem udostêpniaj¹cym publicznie dzie³a podlegaj¹ce
ochronie w rozumieniu prawa autorskiego i kontroluj¹cy proces udostêpniania utworu nieograniczonemu krêgowi odbiorców jest podmiot zamawiaj¹cy
us³ugê lub, na teranie którego przekaz jest dokonywany. Podkreœlenia wymaga, i¿ w rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z udostêpnianiem utworu przez inny podmiot ni¿ ten, który dokonywa³ przekazu drog¹
satelitarn¹. Zgodnie z treœci¹ stosunku, ten ostatni podmiot odpowiada
tylko i wy³¹cznie za przygotowanie programu i jego dostarczenie drog¹
satelitarn¹ do odbiorcy. Rozpowszechnianie i udostêpnienie publiczne pozostaje ju¿ w domenie podmiotu zamawiaj¹cego us³ugê, albowiem to on
posiada wy³¹czn¹ kontrolê nad jakimkolwiek sposobem publicznego udostêpniania utworu w rozumieniu art. 6 ust. 1 pr.aut. Nale¿y przypomnieæ,
¿e sygna³y dostarczane s¹ kodowane i ¿e mog¹ byæ odbierane tylko za
pomoc¹ urz¹dzeñ zastrze¿onych dla profesjonalistów. Tak wiêc nie jest
mo¿liwy odbiór publiczny tych sygna³ów inaczej ni¿ za pomoc¹ infrastruktury przeznaczonej do odbioru i zainstalowanej w okreœlonych przez
zarz¹dcê sieci miejscach. Zadaniem podmiotu dostarczaj¹cego sygna³, nie
jest wiêc dotarcie bezpoœrednio do odbiorców poprzez sygna³y wysy³ane
do satelity i powracaj¹ce na Ziemiê, a jedynie œwiadczenie us³ug na rzecz
osoby trzeciej.
Analizuj¹c istotê systemu narrowcastingowego, nie mo¿na pomin¹æ
tak¿e Dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 grudnia 2007 r. zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 89/552/EWG w sprawie
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych pañstw cz³onkowskich, dotycz¹cych wykonywania telewizyjnej dzia³alnoœci transmisyjnej12. W preambule ww. dyrektywy wskazano,
i¿ nowe technologie transmitowania audiowizualnych us³ug medialnych
11

E. Traple w: System prawa autorskiego, t. 13, Warszawa 2007, s. 180.
Tytu³ dyrektywy 89/552/EWG otrzyma³ brzmienie: „Dyrektywa 89/552/EWG
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paŸdziernika 1989 r. w sprawie koordynacji
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych œwiadczenia audiowizualnych us³ug medialnych (dyrektywa
o audiowizualnych us³ugach medialnych)”.
12
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sprawi³y, ¿e niezbêdne sta³o siê dostosowanie ram regulacyjnych tak, aby
uwzglêdnia³y one wp³yw zmian strukturalnych, rozpowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych („ICT”) i rozwoju technologicznego
na sposoby prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a w szczególnoœci na
finansowanie transmisji komercyjnych, oraz tak, aby zapewnia³y optymalne warunki konkurencyjnoœci i pewnoœæ prawn¹ w europejskich sektorach:
technologii informacyjnych i mediów i aby zapewnia³y poszanowanie
ró¿norodnoœci kulturowej i jêzykowej. W myœl pkt 16 cytowanej dyrektywy, do celów niniejszej dyrektywy definicja audiowizualnych us³ug medialnych powinna obejmowaæ tylko audiowizualne us³ugi medialne
– niezale¿nie od tego, czy jest to przekaz telewizyjny czy na ¿¹danie – które s¹ us³ugami masowego przekazu, to znaczy s¹ przeznaczone do odbioru
przez znaczn¹ czêœæ ogó³u odbiorców i mog³yby mieæ na ni¹ wyraŸny
wp³yw. Jej zakres powinien byæ ograniczony do us³ug w rozumieniu
Traktatu, a wiêc obejmowaæ ka¿dy rodzaj dzia³alnoœci gospodarczej,
w tym dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw œwiadcz¹cych us³ugi publiczne, lecz
nie powinien obejmowaæ dzia³alnoœci zasadniczo niekomercyjnej i niestanowi¹cej konkurencji dla rozpowszechniania telewizyjnego, takiej jak
prywatne witryny internetowe oraz us³ugi polegaj¹ce na dostarczaniu lub
dystrybucji treœci audiowizualnej wytworzonej przez prywatnych u¿ytkowników w celu jej udostêpnienia lub wymiany w ramach grup zainteresowañ. Nale¿y mieæ tak¿e na uwadze, i¿ dla celów niniejszej dyrektywy
definicja audiowizualnych us³ug medialnych objê³a œrodki masowego
przekazu jako noœnik informacji, rozrywki i edukacji dla ogó³u odbiorców, w tym handlowy przekaz audiowizualny. Natomiast wy³¹czone zosta³y ka¿de formy prywatnej korespondencji, takich jak wiadomoœci
poczty elektronicznej wysy³ane do ograniczonej liczby odbiorców (art. 18
preambu³y)13.
13
Definicja ta nie powinna tak¿e obejmowaæ ¿adnych us³ug, których celem
g³ównym nie jest dostarczanie audycji, to znaczy us³ug, w których przypadku przekaz treœci audiowizualnej nie jest celem g³ównym, ale jedynie czêœci¹ uboczn¹
us³ugi. Przyk³adem s¹ strony internetowe zawieraj¹ce elementy audiowizualne
o charakterze jedynie pomocniczym, takie jak animowane elementy graficzne, krótkie spoty reklamowe lub informacje zwi¹zane z produktem lub us³ug¹ niebêd¹c¹
us³ug¹ audiowizualn¹. Dlatego te¿ z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy powinno wy³¹czyæ siê tak¿e gry losowe, w których stawk¹ s¹ pieni¹dze, w tym loterie,
zak³ady i inne rodzaje us³ug hazardowych, a tak¿e gry i wyszukiwarki internetowe;
z zakresu tego nie powinno siê jednak wy³¹czyæ przekazów poœwiêconych hazardowi lub grom losowym.
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W myœl art. 1 ust. a cytowanej dyrektywy „audiowizualna us³uga medialna” obejmuje tak¿e handlowy przekaz audiowizualny14, rozumiany
jako obrazy z dŸwiêkiem lub bez niego, które maj¹ s³u¿yæ bezpoœredniemu lub poœredniemu promowaniu towarów, us³ug lub wizerunku osoby fizycznej lub prawnej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Obrazy te
towarzysz¹ audycji lub zostaj¹ w niej umieszczone w zamian za op³atê lub
podobne wynagrodzenie lub w celach autopromocji. Formy handlowego
przekazu audiowizualnego obejmuj¹ miêdzy innymi: reklamê telewizyjn¹,
sponsorowanie, telesprzeda¿ i lokowanie produktu. Skoro przekazywanie
treœci w systemach narrowcasting niew¹tpliwie obejmuje handlowy przekaz audiowizualny powstaje pytanie czy taki przekaz mo¿na uznaæ za linearn¹ us³ugê medialn¹ (tj. rozpowszechnianie telewizyjne lub przekaz
telewizyjny) lub nielinearn¹ audiowizualn¹ us³ugê medialn¹ (tj. audiowizualn¹ us³ugê medialn¹ na ¿¹danie). W rozumieniu art. 1 ust. e dyrektywy
„rozpowszechnianie telewizyjne” lub „przekaz telewizyjny” (tzn. linearna
audiowizualna us³uga medialna) oznacza audiowizualn¹ us³ugê medialn¹
œwiadczon¹ przez dostawcê us³ug medialnych, umo¿liwiaj¹c¹ równoczesny odbiór audycji na podstawie uk³adu audycji, zaœ „audiowizualna
us³uga medialna na ¿¹danie”15 (tzn. nielinearna audiowizualna us³uga medialna) oznacza audiowizualn¹ us³ugê medialn¹ œwiadczon¹ przez do14

W myœl Dyrektywy 89/552/EWG audiowizualna us³uga medialna oznacza:
us³ugê w rozumieniu art. 49 i 50 Traktatu, za któr¹ odpowiedzialnoœæ redakcyjn¹ ponosi dostawca us³ug medialnych i której podstawowym celem jest dostarczanie ogó³owi odbiorców – poprzez sieci ³¹cznoœci elektronicznej w rozumieniu art. 2 lit. a)
dyrektywy 2002/21/WE – audycji w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych. Taka audiowizualna us³uga medialna jest przekazem telewizyjnym w rozumieniu lit. e) niniejszego artyku³u albo audiowizualn¹ us³ug¹ medialn¹ na ¿¹danie
w rozumieniu lit. g) niniejszego artyku³u, lub handlowym przekazem audiowizualnym.
15
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w stanowisku z dnia 31 maja 2006 r., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uzna³a, ¿e „rozpowszechnianie (w tym wprowadzanie) b¹dŸ rozprowadzanie programów radiowych lub telewizyjnych, jak równie¿ œwiadczenie nielinearnych
audiowizualnych us³ug medialnych w Internecie nie podlega obecnie regulacji ustawy
o radiofonii i telewizji, w tym koncesjonowaniu – a zatem nie znajduje siê we
w³aœciwoœci KRRiT. Sfera ta nie jest bowiem regulowana prawem medialnym i podlega swobodzie gospodarczej, przy ograniczeniach wynikaj¹cych g³ównie z prawa prasowego, telekomunikacyjnego i przepisów o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹,
a tak¿e prawa karnego”. Zob.: Stanowisko regulacyjne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie kwalifikacji prawnej us³ugi TV over DSL (TVoDSL) oraz kwestii
w³aœciwoœci KRRiT wobec regulacji us³ug telewizyjnych udostêpnianych za poœrednictwem nowych platform, http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/nowe%20technologie/st060531.pdf.
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stawcê us³ug medialnych, umo¿liwiaj¹c¹ u¿ytkownikowi odbiór audycji
w wybranym przez niego momencie i na jego ¿yczenie w oparciu o katalog audycji przygotowany przez dostawcê us³ug medialnych (art. 1 ust. g).
J. Barta i R. Markiewicz s³usznie zauwa¿aj¹, i¿ w powy¿szym rozumieniu nielinearnej audiowizualnej us³ugi medialnej mieœci siê pojêcie
narrowcastingu16. Jednak¿e z drugiej strony nale¿y mieæ na uwadze, i¿
w myœl pkt 30 preambu³y, dyrektywa 89/552/EWG dotyczy us³ug udostêpnianych ogó³owi odbiorców w Unii Europejskiej i powinna mieæ zastosowanie tylko do audiowizualnych us³ug medialnych, które mog¹
byæ odbierane bezpoœrednio lub poœrednio za pomoc¹ standardowych
urz¹dzeñ konsumenckich przez widzów w co najmniej jednym pañstwie
cz³onkowskim. W art. 2 ust. 6 wprost wskazano, i¿ dyrektywy nie stosuje
siê do audiowizualnych us³ug medialnych, które s¹ przeznaczone do odbioru wy³¹cznie w pañstwach trzecich i które nie s¹ bezpoœrednio lub poœrednio odbierane za pomoc¹ standardowych urz¹dzeñ konsumenckich
w ¿adnym z pañstw cz³onkowskich17.
Oczywistym jest, i¿ w kontekœcie powy¿szego nale¿y mieæ na wzglêdzie treœæ brzmienia art. 21 ust. 1 i ust. 2(1) pr.aut. Normy zawarte cytowanych przepisach zobowi¹zuj¹ podmioty publicznie udostêpniaj¹ce utwory,
w taki sposób, aby ka¿dy móg³ mieæ do nich dostêp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, wy³¹cznie do udostêpniania ich na podstawie
umowy zawartej z organizacj¹ zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi, chyba ¿e prawo do nadania utworów zamówionych przez organizacjê
radiow¹ lub telewizyjn¹ przys³uguje jej na podstawie odrêbnej umowy.
W tym miejscu nale¿y wskazaæ, i¿ w myœl ust. 1 art. 6(1) pr.aut., rozpowszechnianiem utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, drog¹
emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny jest
jego rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie przez organizacjê radiow¹ lub telewizyjn¹ i na jej odpowiedzialnoœæ, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do drogi przekazu prowadz¹cej do satelity i z powrotem
na Ziemiê. W literaturze przedmiotu wskazano, i¿ w przypadku emitowania reklam czy te¿ utworów muzycznych, jak i audiowizualnych, gdzie
klienci domu towarowego stykaj¹ siê z reklamami emitowanymi za poœrednictwem paneli LCD rozmieszczonych w domu towarowym, mamy
16

J. Barta, R. Markiewicz, Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Warszawa
2007, s. 40
17
Zdefiniowanie „standardowych urz¹dzeñ konsumenckich” pozostawiono w³aœciwym organom krajowym.
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do czynienia z pojedynczym Ÿród³em przekazów, z którymi bezpoœrednio
mo¿e zaznajomiæ siê liczna grupa osób, nale¿y postrzegaæ jako publiczne
odtwarzanie, ewentualnie wystawianie lub wyœwietlanie w rozumieniu
art. 50 pkt 3 pr.aut. W przypadku ustawy autorskiej, dzia³alnoœæ tego rodzaju pozostaje poza zakresem pojêcia „nadawania” w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji.
W konsekwencji nale¿y stwierdziæ, podmiot instaluj¹cy system narrowcastingowy i dokonuj¹cy bezpoœredniego i technicznego nadania, nie
dokonuje rozpowszechniania utworu, a tak¿e nie odtwarza utworów publicznie. Jego dzia³alnoœæ ogranicza siê tylko i wy³¹cznie do przygotowania „zestawu” utworów audiowizualnych, a nastêpnie przekazaniu tych
utworów za poœrednictwem sieci tylko i wy³¹cznie na rzecz podmiotu zamawiaj¹cego us³ugê, który jest jedynym podmiotem mog¹cym decydowaæ o udostêpnieniu tego przekazu w wybranym przez siebie miejscu
i czasie. Dokonywany przekaz, jest tylko i wy³¹cznie przekazem o charakterze technicznym nie zaœ nadaniem w rozumienie pr.aut.
Reasumuj¹c powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, ¿e aby uznaæ, i¿ podmiot instaluj¹cy system narrowcastingowy i dokonuj¹cy bezpoœredniego i technicznego nadania, jest zobowi¹zany do uiszczania jakichkolwiek op³at na
rzecz organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi, organizacja
taka w przypadku jakiegokolwiek sporu musia³aby wykazaæ, ¿e podmiot
ten dokonuje rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wykonanie,
wystawienie, wyœwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a tak¿e publiczne udostêpnianie utworu w taki sposób, aby ka¿dy móg³
mieæ do niego dostêp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ jedynym podmiotem, który mo¿e mieæ dostêp
do przekazu jest podmiot zamawiaj¹cy i to on jako poœrednie ogniwo
(choæby przez zamykanie restauracji na noc) decyduje o dostêpie w okreœlonym miejscu i czasie do przekazywanych mu treœci.
W tym miejscu podkreœliæ nale¿y, i¿ dostarczanie sygna³u za poœrednictwem satelity z programem zawieraj¹cym utwory w rozumieniu pr.aut.
jest tylko i wy³¹cznie œrodkiem do celu, jakim jest dostarczenie tych utworów odbiorcy. W tym sensie takie dostarczenie mia³oby dok³adnie taki
sam charakter prawny, gdyby by³o dokonywane codziennie na tradycyjnych noœnikach CD, DVD. Przekaz (czy to satelitarny, czy za pomoc¹ sieci
internetowej) jest tylko i wy³¹cznie nowoczesnym sposobem przekazywania utworów nie zaœ rozpowszechnianiem w rozumieniu pr.aut. W tym
sensie dzia³alnoœæ podmiotu instaluj¹cego system narrowcastingowy i dokonuj¹cy technicznego nadania, mo¿na porównaæ do dzia³alnoœci osoby
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dostarczaj¹cej okreœlony przez siebie zestaw (sk³adankê) utworów. W takim przypadku jedynym podmiotem zobowi¹zanym do uiszczania op³at
na rzecz organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi jest
podmiot prowadz¹cy np. lokal gastronomiczny albowiem to w jego lokalu
dochodzi do publicznego odtworzenia. Z „odtworzeniem” utworu mamy
do czynienia wówczas, gdy utwory s¹ udostêpniane b¹dŸ przy pomocy
noœników dŸwiêku, obrazu lub dŸwiêku i obrazu, na których utwór zosta³
zapisany, b¹dŸ przy pomocy urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany (art. 6 pkt 9
pr.aut.). Z treœci powo³anej definicji wynika, ¿e ustawodawca obj¹³ ni¹ nawet takie formy eksploatacji, które nie odnosz¹ siê do wykorzystywania
noœnika materialnego (np. p³yty CD, kasety magnetofonowej lub kasety
video), lecz równie¿ te nie wi¹¿¹ce siê z jakimkolwiek wczeœniej utrwalonym egzemplarzem (np. w niniejszym przypadku przekaz za poœrednictwem satelity, nie bêd¹cy nagraniem w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4).
Wskazana wy¿ej bardzo szeroka definicja „odtworzenia” jest konsekwencj¹ zobowi¹zañ wynikaj¹cych z konwencji miêdzynarodowych, których Polska jest stron¹.
Na marginesie rozwa¿añ nale¿y zaznaczyæ, i¿ dzia³alnoœæ podmiotu
zamawiaj¹cego us³ugê narowcastingow¹, nie nosi cech reemisji w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5 pr.aut. Warunkiem koniecznym do dokonywania
reemisji jest poprzedzenie jej nadaniem w rozumieniu pr.aut., albowiem
remitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot
ni¿ pierwotnie nadaj¹cy, drog¹ przejmowania w ca³oœci i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru (art. 6
ust. 1 pkt 5 pr.aut.). Skoro podmiot instaluj¹cy system narrowcastingowy
i dokonuj¹cy bezpoœredniego i technicznego nadania, nie nadaje w rozumieniu ustawy pr.aut., to brak jest mo¿liwoœci reemisji przekazywanych
treœci przez podmiot zamawiaj¹cy us³ugê narrowcastingow¹. Jedyn¹
– choæ w¹tpliw¹ – drog¹ do uznania, ¿e podmiot instaluj¹cy system narrowcastingowy i dokonuj¹cy bezpoœredniego i technicznego nadania, jest
podmiotem zobowi¹zanym do uiszczania op³at z tytu³u publicznego odtworzenia utworów, jest uznanie dzia³alnoœci podmiotu instaluj¹cego
us³ugê i podmiotu zamawiaj¹cego us³ugê, jako dzia³añ ³¹cznych, których
konsekwencj¹ jest odtworzenie utworów na terenie okreœlonego lokalu.
Jednak¿e i w takim przypadku kwota nale¿na organizacjom zbiorowego
zarz¹dzania mo¿e byæ kwot¹ podwójn¹.
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Summary
The present forms of communication, whether via picture or sound, assume various forms. Every new form of such communication poses a new challenge, not only for
technicians and computer scientists, who analyze issues regarding the direct servicing
of such messages on a continuous basis, but also for lawyers. Narrowcasting is among
the new forms of transmitting audiovisual messages. This phenomenon was mentioned
in the doctrine of J. Barta and R. Markiewicz. T. Goban-Klas and P. Sienkiewicz were
right when they observed that the new ways of delivering information take the form of
a so-called narrowcasting, i.e. communication which is only targeted at selected recipients and involves segmentation of the audience. The authors stressed the difference
which occurs between a speech delivered to numerous listeners and impersonal mass
communication (the difference is erased by applying the single notion of allocution).
The new medium has provided an opportunity to overcome the quasi-monopoly of the
mass media in the field of indirect social communication. On the other hand, the higher
level of addressability of the new media (i.e. narrowcasting as opposed to broadcasting, or collectiveness as opposed to dispersion) poses new dilemmas for the communicators.

