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Tezy pracy:
•
•
•

•
•

Brak jest dowodów empirycznych i teoretycznych na wyższość jednolitej ceny książki
nad ceną rynkową.
Wprowadzenie ustawy nie będzie miało żadnego wpływu na wzrost poziomu
czytelnictwa.
Istnieje szereg alternatywnych rozwiązań mogących pomóc małym księgarniom, takich
jak m.in. obniżenie czynszów za najem lokalu lub objęcie książek zerową stawką
podatku VAT.
Istnieje zagrożenie znacznego pogorszenia sytuacji sprzedawców internetowych, a
także księgarni nienależących do wielkich sieci.
Ewentualna zmiana ceny związana z wprowadzeniem jednolitej ceny książki wpłynie
wyłącznie na osoby już czytające, nie zaś na osoby niebędące czytelnikami.

Prolog
Już drugi raz piszę dla Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber na temat tzw. „ustawy o
jednolitej cenie książki”. Za pierwszym razem pisałem ją w momencie, w którym było w
zasadzie wiadome, że ustawa ta nie będzie miała żadnych szans wejść w życie.
Przypomnijmy: poprzednim razem projekt „ustawy o jednolitej cenie książki” został
złożony na ręce Marszałka Sejmu przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego w
kwietniu 2015 roku. Było to dość niebezpieczne zagranie z punktu widzenia Polskiej Izby
Książki, ponieważ oznaczało to że projekt miał zaledwie pół roku (25.10.2015 miały
miejsce wybory parlamentarne) na przejście całej ścieżki legislacyjnej – od prac w komisji
aż do złożenia podpisu przez Prezydenta,
Projekt upadł, ponieważ 20.09.2015 r. zaakceptowano formalny wniosek posła Andrzeja
Dąbrowskiego (wówczas poseł niezrzeszony) o odroczenie prac we właściwej komisji.
Spowodowało to, że prace nad projektem nie mogły zakończyć się w trakcie VII kadencji
parlamentu, a zgodnie z niepisaną zasadą dyskontynuacji prac parlamentu, biorąc pod
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uwagę że projekt ustawy został wniesiony na ręce ówczesnego Marszałka Sejmu jako
projekt poselski, Sejm VIII kadencji nie mógł kontynuować prac nad projektem.
W swoim tekście, pod koniec opisywania próby wprowadzenia „ustawy o jednolitej cenie
książki” A.D. 2015 wyraziłem następujące zdanie: „Nie traktowałbym jednak tego jako
wielkiego zwycięstwa przeciwników projektu, a raczej jako wygraną bitwę. PIK będzie
kontynuować starania o przepchnięcie swojego projektu, co zostało potwierdzone przez
jednego z pracowników instytucji”1.
Jak się okazało miałem dobrą intuicję. Pod koniec lutego ogłoszono, że w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się spotkanie poświęcone tematowi „ustawy
o jednolitej cenie książki”, przed którym rozesłano jego uczestnikom nowy projekt ww.
ustawy, datowany na 20.02.20172.
Samo spotkanie odbyło się drugiego marca. W trakcie spotkania wicepremier prof. Piotr
Gliński, wiceministrowie prof. Magdalena Gawin i Paweł Lewandowski oraz dyrektor
Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN Maciej Dydo rozmawiali z przedstawicielami
szeroko rozumianej branży czytelniczej. W jego trakcie wicepremier poinformował o
gotowości włączenia się w pracę nad nadaniem projektowi ustawy autorstwa Polskiej
Izby Książki ostatecznego kształtu. Wśród zakładanych pozytywnych skutków
przedstawiono m.in. ograniczenie wojen cenowych na rynku książki oraz ochronę
polskich księgarń3.

Rozdział 1. Prawo
Nowy projekt „ustawy o jednolitej cenie książki”4, datowany na dzień 20.02.2017 składa
się z szesnastu artykułów i ma zaledwie sześć stron. Jest to niewielka zmiana w stosunku
do projektu w wersji z roku 2015, który składał się z dziewiętnastu artykułów i był o
stronę dłuższy. W niniejszym rozdziale zostaną szczegółowo opisane założenia nowego
projektu ustawy.

1.1. Preambuła
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Projekt ustawy rozpoczyna się preambułą, w której treści znajdziemy powody, dla
których stworzono projekt, a także zakładane pozytywne skutki. Są to:
• Ochrona książki jako dobra kultury.
• Zapewnienie szerokiej i stałej dostępności na terytorium kraju.
• Zapewnienie urozmaicenia dostępnej oferty czytelniczej.
• Propagowanie czytelnictwa jako budowania kapitału społecznego.
• Wspieranie różnorodnej i ambitnej twórczości literackiej.
• Stworzenie ram dla funkcjonowania krajowego rynku książki.
• Umożliwienie budowania zróżnicowanych sposobów dystrybucji przy
jednoczesnym wspieraniu księgarni jako miejsc upowszechniania kultury.
Warto przyjrzeć się trzeciemu z celów zakładanych przez ustawę i wspomnianym w
preambule, ponieważ został on szerzej omówiony w uzasadnieniu do projektu ustawy.
PIK powołuje się tutaj na „doświadczenia innych krajów” z których wynikać ma, że
jednolita cena książki doprowadziła do poszerzenia oferty wydawniczej o książki
ambitne, które jako „wolnorotujące” byłyby zbyt mało opłacalne. Księgarnie miały nie
musieć już angażować środków w „wojny cenowe” z konkurencyjnymi dyskontami i
supermarketami, a także obniżyć marże dzięki czemu część z zaoszczędzonych środków
mogła zostać przeznaczona na utrzymanie szerszej oferty wydawniczej5.

1.2. Przepisy ogólne
W artykule pierwszym projektodawca nakreślił przedmiot regulacji: zasady ustalania
jednolitej ceny książki, a także obowiązki i prawa wydawcy, importera i sprzedawcy
końcowego w związku z dystrybucją książki.
W artykule drugim z kolei, projektodawca nakreślił kilka kluczowych dla projektu
definicji legalnych. Szczególnie interesująca wydaje się być umieszczona w art. 2 pkt 1
definicja legalna „książki”, brzmiąca: „[Ilekroć w ustawie mowa jest o] książce - należy
przez to rozumieć książkę w rozumieniu symbolu 58.11.1 lub 58.11.2 Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług wydaną w formie drukowanej lub na dysku, taśmie i innym nośniku”.
Projektodawca mógł tutaj odwołać się do systemu ISBN6, jednak skutkowałoby to
nieobjęciem wszystkich istniejących w obrocie książek, ze względu na brak konieczności
nadawania numeru ISBN w Polsce.,(choć jest to przydatne ze względu na przepisy prawa
podatkowego: książki posiadające numer ISBN są obciążone pięcioprocentową stawką
podatku VAT, natomiast książki bez numeru ISBN już objęte dwudziestotrzyprocentową).
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Inną, ciekawą definicją, jest definicja nabywcy końcowego, której zakres jest znacznie
szerszy niż zakres definicji „konsumenta” z art. 221 kodeksu cywilnego czy nawet definicji
czytelnika. Istotę „nabywcy końcowego” można w zasadzie sprowadzić do prostego
stwierdzenia, że jest nim każdy podmiot niezajmujący się zawodowo sprzedażą książek.

1.3. Obowiązki wydawcy i importera
Obowiązki wydawcy i importera zostały szczegółowo opisane w artykule 4 (a dokładniej
w ustępach 1-3) projektu ustawy. Zgodnie z nim, zaliczyć do nich należy:
1. Ustalenie jednolitej ceny książki.
2. Trwałe umieszczenie jednolitej ceny książki na jej okładce oraz w internetowym
katalogu wydawcy (o ile istnieje), a także informację o miesiącu i roku
wprowadzenia książki do obrotu, co jest konieczne dla obliczenia końca terminu
obowiązywania jednolitej ceny książki.
3. Przekazywanie informacji stosownej instytucji o jednolitej cenie książki, a także o
wszelkich jej zmianach.
Zgodnie z art. 2 ust 4. projektu ustawy instytucja wymieniona w ust. 3 zostanie w drodze
rozporządzenia powołana przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego. Do zakresu obowiązków tej instytucji będzie należeć: gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie informacji o jednolitej cenie książki (oraz jej zmianach), a
także prowadzenie rejestru jednolitych cen książek.

1.4. Jednolita cena książki – zasady ogólne
Zasady ogólne związane z jednolitą ceną książki regulują art. 7 projektu. Przede
wszystkim, zgodnie z ust. 1, termin obowiązywania jednolitej ceny został ustalony na 12
miesięcy od daty wprowadzenia książki do obrotu, licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wprowadzono książkę do obrotu. Dla przykładu:
jeżeli książka A została wydana w dniu 07.03.2017, to jednolita cena książki obowiązywać
będzie przez 12 miesięcy licząc od dnia 01.04.2017.
Wydawcy i importerzy otrzymali w ust. 2. możliwość zmiany jednolitej ceny książki po
upływie 6 miesięcy okresu określonego w ust. 1. Związana jest z nią konieczność
wycofania całego nakładu książki i ustalenia nowej jednolitej ceny książki, która będzie
obowiązywać już do końca ustawowego okresu. Inną możliwością – zgodnie z ust. 3 –
zmiany sztywnej ceny jest zmiana stawki podatku VAT.
W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia książki wydanej w Polsce, a
następnie objętej eksportem lub wewnątrzwspólnotową dostawą na terytorium innego
państwa, jednolita cena książki w okresie o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa
niż jednolita cena książki ustalona przez wydawcę, chyba że książka sprowadzona jest z
państwa członkowskiego EFTA, chyba że obiektywne czynniki (np. brak rzeczywistej
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sprzedaży książki w tych państwach) pozwolą stwierdzić że działanie to miało na miejsce
obejście ustawy.

1.5. Jednolita cena książki – zasady szczególne
Choć może wydawać się to dość nietypowe, projektodawca zdecydował o umieszczeniu
zasad szczególnych dotyczących jednolitą cenę książki w artykule poprzedzającym
artykuł dotyczący zasad ogólnych, a więc w artykule 6. Są to:
• Umożliwienie ustalenia innej jednolitej ceny książki dla subskrypcji lub
jednorazowej sprzedaży całej serii lub kolekcji książek oraz wielotomowych
encyklopedii i słowników niż dla każdego tomu lub części osobno.
• Książka wydana przez wydawcę odpłatnego dziennika lub czasopisma może mieć
inną jednolitą cenę książki dla prenumeratorów dziennika lub czasopisma, przy
czym nie może być niższa niż 80% jednolitej ceny książki sprzedawanej dla osób
niebędących prenumeratorami.
• Jeżeli sprzedaż książki jest dokonywana na raty, łączna kwota rat nie może być
niższa od ustalonej uprzednio jednolitej ceny książki.
• Wydawca i importer mogą ustalić inną jednolitą cenę książki dla różnych
standardów edytorskich poszczególnych wydań (np. twarda lub miękka okładka,
rodzaj użytego papieru etc.).
• Jednolita cena książki musi być zastosowana również w przedsprzedaży.

1.6. Obowiązki i uprawnienia sprzedawcy końcowego
Zgodnie z art. 8 ust. 1 projektu ustawy, sprzedawca końcowy jest podmiotem
zobowiązanym do sprzedaży książki po jej jednolitej cenie. Nie mniej, nie musi on
sprzedawać jej w cenie równej 100% jednolitej ceny książki. Zgodnie z ust. 2 ww.
artykułu, może on sprzedać książkę nabywcy końcowemu w cenie mieszczącej się w
zakresie 95-100% jednolitej ceny książki.
Inne możliwości sprzedaży książki w cenie niższej niż 100% jednolitej ceny książki
wymienione zostały w ust. 3-7. Przede wszystkim, sprzedawca końcowy może sprzedać
książkę w cenie mieszczącej się w zakresie 80-100% jednolitej ceny książki w sześciu
przypadkach określonych w ust. 3 i 4. Jest to nabycie książki przez:
• Instytucję kultury.
• Jednostkę organizacyjną w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.
• Uczelnię.
• Instytut badawczy.
• Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk.
• Inne podmioty, działające na potrzeby podmiotów wymienionych w pięciu
powyższych punktach.
Sprzedawca końcowy może również sprzedać książkę w cenie mieszczącej się w zakresie
85-100% o ile książka:
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•
•

Jest podręcznikiem i nabywana jest przez stowarzyszonych rodziców uczniów
uczących się w szkole, w której korzysta się z danego podręcznika.
Nabyta jest w trakcie targów książki trwających nie dłużej niż 4 dni.

Projektodawca stworzył również klauzulę ogólną, pozwalającą na obniżenie ceny książki
w przypadku wybrakowanej, wadliwej lub uszkodzonej książki, pod warunkiem
poinformowania nabywcy o wadach danego egzemplarza.

1.7. Wyłączenia
Projektodawca zdecydował się na wprowadzenie szeregu wyłączeń spod mocy ustawy.
Umieścił je w trzech artykułach – art. 3, art. 5 i art. 9.
Artykuł trzeci jest przepisem, który zwalnia ze stosowania ustawy sprzedaż książek z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej spoza terytorium Polski na
terytorium Polski, o ile książka nie jest odebrana przez nabywcę końcowego w punkcie
odbioru wskazanym przez sprzedawcę lub wysyłka książki do nabywcy następuje z
terytorium polskiego (w pierwszym przypadku chodzi o sytuację, w której nabywca musi
udać się do punktu odbioru umieszczonego np. w księgarni, zaś w drugim o sytuację, w
której towar jest składowany w magazynach w Polsce i następnie rozsyłany do
kupujących), a także do sprzedaży wysyłkowej książek z Polski za granicę.
Artykuł piąty z kolei tworzy cztery kategorie książek ustawowo zwolnionych z obowiązku
ustalenia jednolitej ceny co do nich. Są to:
• Książki wydane w nakładzie nieprzekraczającym 100 egzemplarzy w ciągu 12
miesięcy od daty wprowadzenia książki do obrotu.
• Książki wydane poza granicami RP, w języku obcym i sprowadzone na terytorium
RP.
• Książki wydane bibliofilsko, z wysoką jakością wydania o przeznaczeniu
kolekcjonerskim i wydanej w numerowanym nakładzie nieprzekraczającym 500
egzemplarzy.
• Książki artystyczne, których wydanie wymagało metod rękodzielniczych.
Jak zostało wskazane w uzasadnieniu do projektu, wszystkie te kategorie książek są
zwolnione w myśl projektu z ustalania jednolitej ceny książki z uwagi na ich specyfikę. W
przypadku drugiej kategorii książek, uzasadnione jest to ponadto faktem, że na zmianę
kosztów ponoszonych przez importera wpływa mają również czynniki całkowicie lub
częściowo niezależne od niego: zmiana kursów walut, cen wydawcy zagranicznego i
kosztów transportu7.
Ostatni z artykułów zwalniających z obowiązku stosowania jednolitej ceny książki,
artykuł dziewiąty dotyczy sprzedawcy końcowego, który może sprzedać książkę nie
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stosując jednolitej ceny książki o ile sprzedaje ją: wydawcy, importerowi,
przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji książek,
pracownikom podmiotów wymienionych uprzednio, autorowi książki i bibliotece, pod
warunkiem zakupu książki na użytek własny.

1.8. Miscellaneous – przepisy inne, przejściowe, zmieniające inne ustawy i przepisy
końcowe.
Innym obowiązkiem po stronie sprzedawcy końcowego, ustanowionym w artykule
dziesiątym, w myśl projektu ustawy, jest zamówienie jednego egzemplarza książki
niedostępnej w danym punkcie sprzedaży, pod warunkiem dostępności jej u wydawcy lub
importera po zapłaceniu jednolitej ceny książki. Jedyne dodatkowe koszty jakimi
nabywca może zostać obciążony, są koszty dostarczenia książki. Z obowiązku tego
zwolnione są punkty sprzedaży prasy i sklepy wielobranżowe, a także inne punkty
sprzedaży, których przeważająca działalność nie polega na sprzedaży książek.
Aby zabezpieczyć się przed próbami ominięcia ustawy, projektodawca w artykule
jedenastym zamieścił dwa zakazy:
• Informowania o sprzedaży książki po cenie niższej niż jednolita w punkcie innym
niż punkt sprzedaży książki.
• Oferowanie książki jako bezpłatnego dodatku do produktów i usług, lub
oferowanie produktów lub usług jako dodatku do książki (zarówno bezpłatnych,
jak i po cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej tych produktów), chyba że
sprzedaż ww. towarów lub usług łącznie z książką została przewidziana przez
wydawcę lub importera i uwzględniona w jednolitej cenie książki.
Czynnikiem motywującym do przestrzegania zapisów ustawy o jednolitej cenie książki
mają być kary grzywny przewidziane za:
• Nieustalenie jednolitej ceny książki.
• Nieumieszczenie trwale jednolitej ceny książki na książce i niezamieszczenie jej w
katalogu internetowym (o ile jest prowadzony).
• Nieumieszczenie informacji o miesiącu i roku wprowadzenia książki do obrotu
albo umieszcza informację nieprawdziwą.
• Niesprzedawanie książek po jednolitej cenie książki w ustawowym, rocznym
okresie.
• Informowanie o sprzedaży książki po cenie niższej niż jednolita cena książki w
punkcie innym niż punkt sprzedaży książki nabywcy końcowemu.
• Oferowanie książki jako bezpłatnego dodatku do produktów lub usług lub
oferowanie produktów lub usług jako dodatków do książki.
Orzekanie w sprawach o ww. czyny ma następować w trybie przepisów kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.
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Ponadto, sprzedaż książek po cenie innej niż jednolita, ma być czynem nieuczciwej
konkurencji w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Termin vacatio legis został ustalony na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, co wydaje
się być rozsądnym terminem, biorąc pod uwagę znaczące zmiany wprowadzone ustawą,
a wymagające wiele pracy od wydawców, importerów i sprzedawców, by dostosować
swoją działalność do wymogów stawianych przez ustawę.

Rozdział 2. Rynek książki w Polsce.
2.1. Stan rynku książki w Polsce na rok 2015.
Najpełniejszym raportem dotyczącym sytuacji czytelniczej w Polsce są coroczne raporty
Biblioteki Narodowej (dalej również jako: „BN”). Ostatni spośród wydanych raportów
dotyczy roku 2015. Rynek książki z kolei jest co roku opisywany przez Instytut Książki
(dalej również jako „IK”). Podobnie jak w przypadku raportu Biblioteki Narodowej,
ostatni z raportów Instytutu Książki został wydany w 2016 roku i opisuje sytuację rynku
książki w roku 2015.
Rys. 1 Poziom czytelnictwa w Polsce w latach 2002-20158

Powyższy wykres przedstawia poziom czytelnictwa w Polsce w latach 2002-2015
określony na podstawie badań Biblioteki Narodowej – w latach 2002-2014
przeprowadzanych co dwa lata, zaś od 2014 roku corocznie. Opisywane badanie
przeprowadzono na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 3049 respondentów w
wieku co najmniej 15 lat. Grupa ta została dobrana metodą random route9 Wywiady
8

Podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015, Biblioteka Narodowa 2016, str. 3.
Szerzej na temat metody random route: http://www.opinia-zach.pl/index.php/abc-ankietera/metodarandom-route (dostęp: 28.03.2017)
9
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przeprowadzali ankieterzy w domach respondentów, zapisując ich odpowiedzi na
przenośnych komputerach (metoda CAPI)10.
Jak łatwo zauważyć trend jest wyraźnie malejący. Szczególnie wysoki spadek można
zaobserwować w latach 2004-2008 (z 57,3% do 35,4%). Po 2008 roku trend jest również
malejący, choć poziom czytelnictwa można nazwać stabilnym. Wyjątkowy był rok 2010,
kiedy to wystąpił wyraźny wzrost poziomu czytelnictwa, szczególnie wśród grupy
ankietowanych czytających od 1 do 6 książek w ciągu roku (z 24,8% do 31,1%).
Jakie mogły być przyczyny spadku czytelnictwa? Autorzy raportu przywołują kilka
hipotez badawczych postawionych przez autorów innych badań.
1. Upowszechnienie się w Polsce telewizji kablowej. Hipoteza ta została postawiona w
2010 roku przez Izabelę Koryś11. Teza ta nie została zweryfikowana przez Bibliotekę
Narodową ze względu na jej charakter chronologiczny i sformułowanie jej w czasach gdy
Biblioteka Narodowa nie pytała o oglądanie telewizji. Z jednej strony Biblioteka
Narodowa uznała że teza ta wydaje się być dość prawdopodobna, ale jednocześnie
ryzykowna, ponieważ znalazło się w 2015 roku czytelników oglądających telewizję więcej
niż 4 godziny dziennie i jednocześnie będących czytelnikami „intensywnymi” (czyli
zgodnie z metodologią przyjętą przez Bibliotekę Narodową osoby które przeczytały
więcej niż 7 książek w ciągu roku), a ponadto ich odsetek był równie duży co w ogóle
populacji12.
2. Upowszechnienie się Internetu. Ta hipoteza również jest przez Bibliotekę Narodową
widziana co najmniej sceptycznie, ze względu na fakt że z badań wynika iż z sieci zaczęli
korzystać w pierwszej kolejności korzystać czytelnicy książek i do tej pory również
właśnie czytelnicy książek stanowią jej najbardziej wszechstronnych użytkowników13.
3. Konieczność posiadania „wolnej głowy” (rozumianej przez autorów badan jako
możliwość skupienia się wyłącznie na książce), na co wskazują przeprowadzone przez BN
badania jakościowe przeprowadzone jesienią 2015 roku14.
Z punktu widzenia omawianego tematu dużo ciekawszy jest jednak raport Instytutu
Książki opisujący kondycję rynku książki, który projektowana ustawa ma w założeniach
„ratować”. Czy rzeczywiście rynek książki jest w tak fatalnym stanie jak opisuje to PIK?
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Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Biblioteka Narodowa 2016, str. 4.
I. Koryś, O. Dawidowicz-Chymkowska, Społeczny zasięg książki w Polsce w 2010 roku,dz. cyt., s. 92.
12
Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Biblioteka Narodowa 2016, str. 21-22.
13
S. Wierny, Czytanie Internetu. Globalna sieć komputerowa a uczestnictwo w kulturze druku, w: Książka na
początku wieku, dz. Cyt., s. 39−45; J. Kopeć, D. Michalak, I. Koryś, Hybrydy cyfry i druku, „Teksty Drugie”, nr 3,
2015, s. 429−441.
14
Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Biblioteka Narodowa 2016, str. 23.
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Rys. 2 – Wartość rynku książki w Polsce w latach 2010-201415

W świetle wyników badań, przeprowadzonych przez Instytut Książki, należy stwierdzić
że Polska Izba Książki ma rację co do zaobserwowanego problemu. Przychody ze
sprzedaży książek w badanym okresie systematycznie spadały, a prognozy nie napawają
optymizmem i zakładają dalsze spadki. Co spowodowało spadek przychodów? Autorzy
badań wyróżnili kilka czynników16:
• Wprowadzenie od 1 stycznia 2011 roku pięcioprocentowego podatku VAT w
miejsce stawki zerowej, co spowodowało wzrost cen książek do 10%, a w
przypadku podręczników nawet do 15-20%. Autorzy badań stwierdzają jednak, że
rynek do tej zmiany się dostosował.
• Zmiana zasad obrotu i funkcjonowania podręczników szkolnych – wprowadzenie
bezpłatnego, obowiązkowego podręcznika do I klasy szkoły podstawowej, a także
centralne finansowanie zakupu publikacji ćwiczeniowych, zbiorów zadań i
podręczników do nauki języków obcych, co uderzyło zarówno w wydawców
edukacyjnych jak i w dystrybucję księgarską.
• „Wojna cenowa” sięgająca nawet 25-35% ceny detalicznej przy sprzedaży nowych
tytułów, będąca efektem błędów w polityce zakupowej sektora detalicznego –
głównie największych sieci księgarskich – przed sezonem świątecznym 2013 roku,
co odbiło się na wynikach kolejnych miesięcy.

15
16

Rynek książki w Polsce 2015, Instytut Książki 2016, str. 3.
Ibidem, str. 3.
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Rys. 3 – Produkcja książek w Polsce w latach 2010-201417

Zmienia się też struktura produkcji książek w Polsce. Z jednej strony można zauważyć
wzrost liczby wydanych tytułów o nieco ponad 8 tys. w analizowanym okresie, z drugiej
strony spada stopniowo nakład wydawanych tytułów – podczas gdy w 2010 roku średni
nakład wyniósł 5710 egzemplarzy, to w 2014 dany tytuł mógł liczyć na zaledwie 3236
swoich kopii, a więc o blisko 2,5 tys. mniej.
Jednocześnie, jak zauważyli autorzy, obecne lata to okres dynamicznego rozwoju
segmentu oferty publikacji elektronicznej i rozwoju systemu ich sprzedaży. Wciąż jednak
należy uznać ten segment za „raczkujący” z uwagi na jego niski udział w rynku, który na
czas przeprowadzonego badania wynosił około 2-3%. Tym co szczególnie w opinii
autorów blokuje rozwój tego segmentu rynku książki jest nierówne opodatkowanie
książek w wersji papierowej i elektronicznej. Podczas gdy książka drukowana jest
opodatkowana pięcioprocentowym podatkiem VAT, to już jej elektroniczny odpowiednik
jest objęty stawką podstawową w wysokości 23%18.
Polska Izba Książki słusznie zauważyła również wzrastające średnie ceny książki. Jak
można zauważyć w poniższej tabeli, wzrosła ona od 34,3 zł w roku 2010 do 41,5 zł w roku
2015.
Rys. 3 – Średnie ceny detaliczne książki w Polsce w latach 2010-201419

17

Ibidem, str. 4.
Ibidem, str. 6.
19
Ibidem.
18
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Zdaniem autorów badania wpływ na wzrastające ceny książek miały obiektywne wzrosty
kosztów produkcji (druk, papier, logistyka), ale także zawyżanie ceny okładkowej po
premierze z uwagi na szybkie obniżki cen. Nie należy zapominać również o inflacji.
Spada również liczba księgarń. Podczas gdy w 2011 r. działało ich 2082, w 2014 r. ich
liczba spadła do 1854. Najważniejsze powody zmniejszającej się liczby księgarń to w
ocenie autorów badania: spadek zainteresowania literaturą (który został wykazany
badaniami Biblioteki Narodowej), zbyt wysokie czynsze za wynajęcie lokali, silna
konkurencja ze strony dużych podmiotów detalicznych i „wojny cenowe”20.

2.2. Uzasadnienie projektu ustawy o jednolitej cenie książki.
Polska Izba Książki w uzasadnieniu wskazuje na szereg pozytywnych konsekwencji, jakie
miałaby nieść projektowana regulacja. W tej części opisane zostanie tych kilka z nich,
które bezpośrednio odnoszą się do sytuacji wydawców i księgarzy.
Jedną z nich miałaby być szersza dostępność literatury niszowej i ambitnej. Zdaniem PIK,
użycie jednolitej ceny książki pozwoli zwolnienie tych środków które do czasu
wprowadzenia regulacji były wykorzystywane na prowadzenie „wojny cenowej” i
wykorzystanie ich do utrzymania szerokiej oferty wydawniczej21.
Wprowadzenie opisywanej ustawy miałoby doprowadzić do bardziej racjonalnego
ustalania cen przez wydawców, ze względu na wymuszenie przez konkurencję rynkową
stosowania najkorzystniejszej relacji między ceną a jakością. Zakłada się również, że ceny
detaliczne nowości będą ustalone na niższym poziomie niż obecnie ze względu na brak
konieczności sztucznego zawyżania ich kosztów (w celu umożliwienia natychmiastowej
przeceny). Średnia cena detaliczna książki ma systematycznie spadać dzięki wzrostowi
sprzedaży wydań nieobjętych ochroną (w ciągu 4 lat o ponad 10% - 4,2 punktów
procentowych)22.
Ustawa o jednolitej cenie książki ma również wydłużyć funkcjonowanie książki na rynku.
Obecnie, zdaniem projektodawcy, spadek wielkości średnich nakładów ma być
spowodowany wysoką koncentracją tytułów nowych, których cena jest zawyżana –
finansujących tytuły „ryzykowne” (np. debiuty, literatura ambitna). Nieregulowany rynek
ma wymuszać traktowanie książki jako zwykłego towaru spoza strefy kultury, przez co
„czas życia” książki na rynku wynosi kilka miesięcy, a sama książka może liczyć na
zaledwie jedno wydanie. Cały sektor ma cechować się ciągłym spadkiem rentowności, co
w konsekwencji prowadzi do niedostatecznych zarobków autorów, braku pieniędzy na
inwestycję w debiuty i nowe technologie. Ustawa ma być na ten problem remedium które
20

Ibidem, str. 8.
Uzasadnienie do projektu ustawy o jednolitej cenie książki z dnia 20.02.2017, str. 1.
22
Ibidem, str. 4.
21
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zmieni strukturę sprzedaży na korzystniejszą, a książki będą mogły być dłużej w obiegu
handlowym, co zapewnić ma przestrzeń dla zwiększania się rentowności sektora
książki23.
W dalszej części uzasadnienia PIK przywołuje dane statystyczne dotyczące ilości księgarń
w Polsce, które pokrywają się z danymi przedstawionymi przez Instytut Książki, a także
stawia podobną diagnozę problemu, choć jako dodatkowy powód upadku księgarń podaje
rozwój sprzedaży internetowej. Ustawa ma chronić rynek księgarń przed kolejnym
„uderzeniem” – tj. wejściem na rynek sieci Amazon. Zgodnie z danymi przedstawionymi
przez PIK po wejściu na rynek księgarski w krajach w których jednolita cena książki
obowiązuje (m.in. do Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii), udziały sieci Amazon wynoszą
około 15%, natomiast w Wielkiej Brytanii, gdzie podobna regulacja została zniesiona po
wejściu na rynek Amazona 40% istniejących księgarni zamknęło swoją działalność24.
Udział sieci Amazon w Wielkiej Brytanii na rynku książki wynosi ok. 33%25.
Po określeniu opiniowanej tematyki (tj. opisaniu projektu ustawy o jednolitej cenie
książki), przejdziemy do opisania negatywnych konsekwencji wprowadzenia regulacji.

Rozdział 3. Krytyka zakładanych pozytywnych konsekwencji ustawy i
możliwy wpływ ustawy na rynek książki w Polsce
Czy zakładane przez Polską Izbę Książki pozytywne konsekwencje wejścia w życie
„ustawy o jednolitej cenie książki” mają szanse stać się rzeczywistymi? Prawdę mówiąc
śmiem wątpić. Raz jeszcze przyjrzyjmy się wybranym celom ustawy wymienionym w
preambule jej projektu.
„Zapewnienie szerokiej i stałej dostępności książek na terytorium kraju”.
Ten cel został spełniony już dawno temu, wraz z pojawieniem się księgarni
internetowych, a być może nawet wcześniej: wraz z pojawieniem się serwisów
aukcyjnych i ogłoszeniowych. Obecnie wszystkie książki (w formie drukowanej), których
nakład nie został wyczerpany, można znaleźć w sklepach internetowych, w których po
opłaceniu zakupów towar może zostać dostarczony w dowolne miejsce na terytorium RP.
Co z tymi, których wykład został wyczerpany? Część można znaleźć w bibliotekach, a
część została zdigitalizowana.

„Zapewnienie urozmaicenia dostępnej oferty
różnorodnej i ambitnej twórczości literackiej”
23

czytelniczej”

Ibidem.
Ibidem, str. 5.
25
Financial Times, „Publisher call for UK antitrust inquiry into Amazon”, 18.09.2014
24
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„Wspieranie

Również spełnienie tego celu wydaje się być w dzisiejszych czasach bezsensowne.
Zgodnie z danymi podanymi przez Instytut Książki w cytowanym w niniejszym tekście
raporcie w 2015 roku wydano 32 480 tytułów, z czego 18 870 tytułów było pierwszymi
wydaniami, a sama tendencja jest wzrostowa. Przy takiej ilości nowych tytułów bardzo
trudno o brak różnorodności i urozmaicenia w ofercie czytelniczej.
Jeśli chodzi z kolei o problem „ambitnej twórczości literackiej”, to należy powiedzieć że
również z tym problemem rynek sobie poradził bardzo dobrze tworząc alternatywne dla
„klasycznej” drogi wydawniczej (tj. publikacja na koszt wydawnictwa): m.in. liczne formy
samopublikowania (m.in. self-publishing, vanity publishing, print on demand) czy też
finansowanie wydania powieści z pomocą crowdfundingu, w związku z czym obecnie nie
jest problemem wydania „ambitnej” twórczości która nie ma dostatecznej siły przebicia
wśród wydawców.
Można również argumentować, że oprócz „ambitnej” literatury, więcej miejsca znalazłoby
się dla wznowień klasycznej literatury, ale znowu i z tym rynek sobie poradził, a
dokładniej ta sztuka udała się prywatnym fundacjom wykupującym prawa autorskie do
klasyki literatury polskiej i zagranicznej, a następnie digitalizującym teksty do których
uzyskały licencje. Jako przykład można podać Fundację Nowoczesna Polska prowadząca
projekt Wolne Lektury, dzięki któremu już 4408 (stan na dzień 09.03.2017) klasycznych
tekstów literatury stało się tekstami udostępnianymi na podstawie licencji otwartej.
Empirycznych dowodów na negatywny wpływ jednolitej ceny książki na różnorodność
oferty czytelniczej na rynku daje przykład Izraela, gdzie wprowadzono „Prawa o ochronie
literatury i pisarzy”. Ustawa obowiązywała niecałe trzy lata, po których to Kneset
zdecydował o usunięciu ustawy z porządku prawnego. Powodów tego posunięcia było
kilka: spadek sprzedaży książek o 20%, spadek sprzedaży nowych tytułów aż o 60%, a
także nieustająca krytyka ze strony licznych środowisk26, Należy jednak zauważyć, że
istnieją podejrzenia (choć trudne do zweryfikowania) o sfałszowaniu danych dotyczących
sprzedaży książek w Izraelu.
„Propagowanie czytelnictwa jako budowania kapitału społecznego”
Abstrahując od tego, czy ceny po wprowadzeniu jednolitej ceny książki będą niższe bądź
wyższe od rynkowych, stwierdzić należy, że czynnik cenowy nie jest czynnikiem dla
którego Polacy nie czytają. Trudno przekonać osobę która nie sięgnęła po książkę by to
zrobiła tylko dlatego, że zrobi to o kilka złotych taniej, jeżeli dla przykładu: w jej domu
rodzinnym nie było tradycji czytelniczych, czy nawet w gronie towarzyskim – bo właśnie
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http://booklips.pl/newsy/izrael-rezygnuje-ze-stalej-ceny-ksiazki/ (dostęp: 9.03.2017),
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socjalizację czytelniczą uważa się za główny czynnik powodujący że dana osoba staje się
osobą czytającą nie z przymusu, ale z własnej woli27,
Zatem ewentualne wahania ceny będą wpływać nawet nie tyle na poziom czytelnictwa
(wciąż mamy dostęp do starych książek, antykwariatów, bibliotek, mniej lub bardziej
legalnych zasobów Internetu itd.), co na ilość książek kupowanych przez grono osób już
czytających.
„Umożliwienie budowania zróżnicowanych sposobów dystrybucji
jednoczesnym wspieraniu księgarni jako miejsc upowszechniania kultury”.

przy

Trudno jest również przyjąć argument o jednolitej cenie książki jako czynniku
kształtującym zróżnicowany rynek dystrybucji i… wspierającym księgarnie.
Przede wszystkim, projektowana ustawa jest zagrożeniem dla księgarni internetowych.
Powód jest bardzo prosty – brak będzie czynnika powodującego konkurencję zarówno
pomiędzy samymi księgarniami internetowymi, jak i również w szczególności pomiędzy
księgarniami internetowymi i stacjonarnymi, ale nie tylko – ponieważ księgarnie
stacjonarne również mogą ucierpieć.
Wpływ na księgarnie internetowe
Powołajmy do istnienia książkę o tytule „X” z ustaloną jednolitą ceną książki w wysokości
30 zł i dwie księgarnie internetowe „A” i „B”. Obie założone przez nas na czas tego
krótkiego eksperymentu myślowego księgarnie internetowe są zmuszone sprzedawać
książkę „X” w cenie 30 zł (choć bardzo możliwe że skorzysta z uprawnienia nadanego w
art. 8. ust. 2 i „zażyczy sobie” za książkę 95% tej ceny, a więc 28 zł 50 gr). Postawmy się w
miejsce czytelnika. Co sprawia, że wybierzemy księgarnię „A” zamiast księgarni „B” (lub
odwrotnie)? Ewentualnymi polami „walki” pomiędzy tymi dwoma księgarniami byłyby
koszt i czas przesyłki, czy kompletnie subiektywne powody dla których konsument może
kupować w tej a nie innej księgarni internetowej, takie jak layout strony.
Wpływ na konkurencję pomiędzy księgarniami internetowymi i stacjonarnymi
Posłużmy się raz jeszcze książką o tytule „X” z ustaloną jednolitą ceną książki w wysokości
30 zł. Bitwę rynkową z poprzedniego eksperymentu myślowego wygrała księgarnia „A”.
Wciąż jednak musi walczyć z księgarnią stacjonarną – „C”. Porównajmy faktyczną cenę
książki jaka zaistniałaby po wprowadzeniu w życie ustawy:
Księgarnia Internetowa „A”: 30 zł + Y zł (gdzie „Y” jest zmienną oznaczającą koszt
dostawy)
Księgarnia Stacjonarna „C”: 30 zł
27

Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Biblioteka Narodowa 2016, str. 84,
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Rachunek ekonomiczny jest bardzo prosty. Z punktu widzenia konsumenta książka jest
tańsza w księgarni stacjonarnej i właściwie jedynym powodem, dla którego mógłby
wybrać Księgarnię Internetową „A” jest możliwość nie wychodzenia z domu po książkę,
która trafi do niego za pośrednictwem poczty. Wcześniej Księgarnia Internetowa „A”
mogła przynajmniej zaoferować niższą cenę faktyczną dzięki niższym kosztom
utrzymania (odpada m.in. problem czynszu).
Wpływ na sieci księgarń
Księgarz prowadzący Księgarnię Stacjonarną „C” jest zadowolony, ponieważ odnosi
więcej zysków dzięki działalności państwa zaczął wygrywać z Księgarnią Internetową „A”.
Pojawił się jednak mały problem. W centrum miasta wciąż była Galeria Handlowa, w
której znajdował się Salon Multimedialny „D”. Obydwa miejsca sprzedawały książkę „X”
w cenie 30 zł, zgodnie z obowiązkiem ustawowym. Jednak „D” miał inne przewagi: wysoki
budżet marketingowy, rozpoznawalna marka, atrakcyjna lokalizacja, szeroki asortyment,
dostępność w pobliżu innych punktów usługowych itd.
Ponownie więc konsument stanie przed wyborem oczywistym, przynajmniej co do
zasady.
Sieci księgarń (i salony multimedialne) będą miały jeszcze kilka innych przewag nad
innymi podmiotami uczestniczącymi w sprzedaży książek. Przede wszystkim, będą mogły
wykorzystać art. 6 ust. 4 „ustawy o jednolitej cenie książki”, który pozwala na
zastosowanie innej jednolitej ceny książki dla wydań o odmiennym standardzie
edytorskim, w szczególności projektodawca wyróżnił tutaj takie kwestie jak wybór
miękkiej lub twardej oprawy, przy czym można wnioskować że tę przesłankę spełnią
również inne cechy takie jak: jakość papieru czy format książki.
Można domniemywać, że wielkie sieci będą mogły wymusić na wydawcy (z uwagi na
swoją pozycję na rynku) przygotowanie specjalnego wydania specjalnie dla danej sieci –
tańszej niż edycje książek przeznaczone dla innych podmiotów.
Salony multimedialne będą mogły powołać się również na art. 10 ust. 2, który zwalnia
sprzedawcę końcowego z obowiązku zamówienia dla czytelnika dowolnego tytułu
powołując się na prowadzenie działalności innej niż sprzedaż książek.
Wpływ na wydawców (importerów)
Inną kwestią wartą omówienia jest wpływ „ustawy o jednolitej cenie książki” na samych
wydawców. Projektowana regulacja przynosi kilka zagrożeń dla wydawców.
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1. Ustawa nakłada na wydawcach i importerach obowiązek ustalania jednolitej ceny
książki na okres 12 miesięcy. Później wydawca będzie zobligowany poinformować
nową, powołaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucję
zajmującą się prowadzeniem rejestru jednolitych cen książek, o wysokości
ustalonej ceny. Oznacza to w praktyce zwiększenie „papierkowej” pracy dla
wydawców. Pobocznym problemem (niezwiązanym bezpośrednio z wydawcami)
jest zwiększenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej, poprzez
powołanie kolejnej instytucji która będzie obsługiwana przez osoby opłacane z
budżetu państwa a także konieczność stworzenia i konserwowania systemu
informatycznego do obsługi rejestru.
2. Niedopełnienie obowiązków ciążących na wydawców skutkować będzie
ukaraniem wydawców grzywną (o nieustalonej na dzień dzisiejszy wysokości).
Ponadto „ustawa o jednolitej cenie książki” nowelizuje „ustawę o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji” w sposób, który określa złamanie postanowień „ustawy
o jednolitej cenie książki” jako czyn nieuczciwej konkurencji. Oznacza to, że UOKiK
będzie mógł stosować wobec wydawców liczne, przewidziane w ustawie bardzo
szerokie uprawnienia kontrolne.
3. Ponadto, o ile spełni się czarny scenariusz z Izraela, również w Polsce spadnie
sprzedaż książek, wydawcy będą mieli mniejsze zyski z działalności, a co za tym
idzie – obniży się ich oferta wydawnicza (z uwagi na konieczność ostrożniejszego
dysponowania swoim kapitałem), a w co bardziej drastycznych przypadkach
wydawca może zamknąć działalność.
O innych, negatywnych konsekwencjach wprowadzenia „ustawy o jednolitej cenie
książki” napisał Krzysztof Rup w tekście „Jednolita cena książki – co widzą, a czego nie
chcą widzieć autorzy projektu” opublikowanym na łamach portalu ProstaEkonomia.pl28.

Epilog
Niniejsza analiza była próbą przedstawienia projektu „ustawy o jednolitej cenie książki”
w kontekście stanu współczesnego, polskiego rynku książki. Jednocześnie była to próba
oceny jej z poziomu nauk ekonomicznych a także potencjalnych konsekwencji dla rynku
książki w Polsce.
Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, stwierdzić należy że projektowana
regulacja jest regulacją szkodliwą.
Szlachetny cel wspierania polskiego czytelnictwa i rozwoju rynku książki próbuje się
realizować metodami anachronicznymi, etatystycznymi i co najgorsze wspierającymi
wyłącznie największych graczy. Jeżeli projektodawcy w istocie zależałoby na wsparciu
rynku książki, zaproponowałby inne rozwiązania. Kilka z nich zaprezentował w swoim
28
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tekście Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego: zniesienie VAT-u na książki,
preferencyjne czynsze dla księgarń czy reformie systemu zamówień bibliotecznych29.
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