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Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.3)) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 
2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urzą-
dzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz 
opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzeda-
ży przez producentów i importerów (Dz. U. Nr 105, 
poz. 991 oraz z 2008 r. Nr 235, poz. 1599) załącznik nr 3 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniej-
szego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip-
ca 2011 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
B. Zdrojewski

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, 
poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 12 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania 
utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów2)

1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia-
łem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Eu-
ropejskiej w dniu 19 kwietnia 2011 r. pod numerem 
2011/0200/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), któ-
re wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę 
udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów tech-
nicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa in-
formacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. (poz. 616)

WYKAZ KSEROKOPIAREK, SKANERÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ REPROGRAFICZNYCH ORAZ 
ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW I WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp.  Typ urządzenia lub nośnika Wysokość opłaty w %  
liczona od ceny sprzedaży 

urządzenia lub nośnika

 1 Kopiarka, w tym atramentowa, laserowa, analogowa i termosublimacyj-
na

3,00

 2 Skaner płaski 3,00

 3 Skaner innego typu, w tym ręczny i szczelinowy 2,00

 4 Faks termiczny 1,00

 5 Faks na papier zwykły ze skanerem szczelinowym 1,50

 6 Faks na papier zwykły ze skanerem płaskim 2,00

 7 Drukarka atramentowa i drukarka laserowa 1,50

 8 Papier formatu A3 i A4 1,25

 9 Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner i kopiarkę, bez innych 
funkcji

3,00

10 Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę oraz zawiera-
jące inne funkcje

2,80

11 Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę, z zabloko-
wanymi innymi funkcjami — udostępnianymi na żądanie

2,90

12 Kopiarka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne — zdolne do wykony-
wania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej 
A3 (urządzenia wielkoformatowe)

1,00,
ale nie więcej niż 100 zł




