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Prawo własności intelektualnej 
– Prawo autorskie 
i prawa pokrewne 



Prawa autorskie Prawa pokrewne 



Przedmiot prawa autorskiego 
- utwory samoistne 
- utwory zależne (opracowania) 
-  twórcze bazy danych, zbiory, antologie 

Przedmioty praw pokrewnych 
- artystyczne wykonania 
-  fonogramy i wideogramy 
- nadania programów radiowych i telewizyjnych 
- pierwsze wydania tzw. pośmiertne 
- wydania krytyczne lub naukowe 





Art. 1. 1. ustawa – Prawo autorskie 
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy  
przejaw działalności twórczej o 
indywidualnym  charakterze, ustalony w 
jakiejkolwiek postaci, 
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 
wyrażenia (utwór). 

•  Przejaw	twórczy	o	indywidualnym	charakterze	=	oryginalność	à	nowość	
subiektywna	

•  Ustalenie	w	jakiejkolwiek	postaci	=	dający	się	zakomunikować	à	utwór	
powstaje	w	momencie	ustalenie,	nie	utrwalenia,	chociażby	miał	postać	
nieukończoną	

•  Ochroną	objęty	jest	sposób	wyrażenia!	

•  Ochrona	przysługuje	niezależnie	od	spełnienia	jakichkolwiek	formalności	



Utwór,	aby	podlegać	
ochronie	nie	musi	mieć	
znacznej	wartości	
ekonomicznej!	

Utwór,	aby	podlegać	
ochronie	musi	posiadać	
obiektywnej	wartości	
artystycznej!	



Czy	kostka	rubika	może	podlegać	ochronie	jako	utwór?	



Upublicznienie	
utworu	

Zakomunikowanie	
utworu	

Uzewnętrznienie	
utworu	

Pomysł	+	forma	(dająca	
się	spostrzec	za	
pośrednictwem	

zmysłów)	

Zapoznanie	się	z	
utworem	–	co	najmniej	1	

osoba!	

Udostępnienie	utworu	
publiczności	



2.  W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są 
utwory: 
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi,  
znakami graficznymi (literackie, publicystyczne,  
naukowe, kartograficzne oraz programy  
komputerowe); 
2)  plastyczne; 
3)  fotograficzne; 
4)  lutnicze; 
5) wzornictwa przemysłowego; 
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i  
urbanistyczne; 
7) muzyczne i słowno-muzyczne; 
8)  sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i 
pantomimiczne; 
9)  audiowizualne (w tym filmowe). 



•  	 Ochroną objęty może być 
wyłącznie sposób  
wyrażenia; nie są objęte 
ochroną odkrycia, idee,  
procedury, metody i zasady 
działania oraz  koncepcje 
matematyczne (art. 1 ust. 2 
(1) PrAut) 



K.	Grzybczyk,	Ikony	populktury	a	prawo	własności	intelektualnej,	
Warszawa	2018	



Art. 4. Pr. Aut. 
Nie stanowią przedmiotu prawa 
autorskiego: 
1)  akty normatywne lub ich 

urzędowe projekty; 
2)  urzędowe dokumenty, 

materiały, znaki i 
symbole; 

3)  opublikowane opisy 
patentowe lub ochronne; 

4)  proste informacje prasowe. 



Tezy z orzecznictwa 

orzeczenie SN z 
dn r., C II 
2531/37, OSP 
1938,  poz. 545, 
s. 570) 
	

Każda	twórczość	umysłowa	bez	względu	na	to,	czy	chodzi	o	twórczość	opartą	
na	ściśle	samoistnym	pomyśle,	czy	też	opartą	na	naśladownictwie	już	
istniejących	dzieł,	doznaje		ochrony	prawnej,	byleby	w	swoim	ostatecznym		
wyniku,	w	swojej	zewnętrznej	formie	wykazała		znamiona	wyróżniające	ją	od	
innych	dzieł	osobliwością	pomysłu	i	umiejętnością	ujęcia		tematu.	
	

orzeczenie SN z 
dn r., C II 
2531/37, OSP 
1938,  poz. 545, 
s. 570) 
	

Ochrona prawna twórczości umysłowej nie zależy  od stopnia wysiłku 
pracy umysłowej ani od  znacznej jej doniosłości. 
	

orzeczenie SN 
z dn r., II C 
834/52	

Pod ochroną prawa znajduje się każde dzieło o cechach osobistej 
twórczości bez względu na  jego wartość, także wtedy, gdy dzieło 
stworzono  dla celów praktycznych, byle tylko przynajmniej  pod 
względem formy, wykazywało pewne elementy twórcze, choćby 
minimalne	

wyrok NSA z 
dnia r., FSK 
2253/2004	

W kwestii, czy dane dzieło jest utworem w  rozumieniu prawa 
autorskiego nie decyduje wola  stron, lecz ustalenia faktyczne. 
Stworzonych  programów autorskich nie można uznać za utwór, jeżeli 
działalność twórcy nie posiada cech  oryginalności i indywidualności w 
rozumieniu  przepisów o prawie autorskim	



Są utworami: 

por. orzeczenie SN z dn 
r., 1 K 1092/32, Zb. OSN 
Karny 1933, nr 1, poz. 7	

kolekcja afiszów lub ogłoszeń, katalogi, rozkłady kolejowe,  
książki kucharskie, wzory, formularze, jeżeli ich forma 
opracowania, układ lub wyjaśnienia mają charakter  samodzielny i 
indywidualny	

por. orzeczenie SN z r., I 
PRN 47/78, WiR 1978 nr 
15, s. 13	

projekty dokumentacji technicznej: plany, zarysy, szkice,  rysunki, 
modele i projekty	

por. orzeczenie SN z dn 
r., I CR 39/65	

informator o porcie, zawierający dane techniczno-handlowe  dot. 
usług portu (gdyż autor opracował w sposób twórczy  zebrany 
przez siebie materiał) 
	

por. orzeczenie SN z r., I 
CR 185/78, GP 1979,  nr 
23 (379), s. 8) 
	

rysunek (pojęcie rysunku należy przy tym pojmować szeroko, 
wchodzi tu w rachubę wszelki zapis graficzny bez względu na to, 
jakiej  dziedzinie sztuki i wiedzy można go  przyporządkować. 
Dotyczy to także rysunku  wyrażającego określoną tezę z zakresu 
nauk  ścisłych (np. fizyka, chemia). 
	

por. orzeczenie SN z dn 
r., I CR 76/69, OSN  
1970, nr 1, poz. 15	

instrukcja zawierająca opis i plan produkowanej przez jednostkę 
gospodarki uspołecznionej  maszyny, której celem jest 
zaznajomienie nabywców z działaniem i obsługą tej maszyny. 

	



UTWÓR	ZALEŻNY	–	opracowanie,	w	szczególności	tłumaczenie,	przeróbka,	
adaptacja	
	
UTWÓR	INSPIROWANY	–	utwór,	który	powstał	w	wyniku	(jedynie)	inspiracji	
cudzym	utworem	
	

www.instagram.com/p/  BVUjpyTAlK6/ 
Egon Schiele Peter Lindbergh 





Art. 2. 
1. 	 Opracowanie cudzego utworu, w szczególności  

tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest  
przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku  
dla prawa do utworu pierwotnego. 

2.  Rozporządzanie i korzystanie z opracowania 
zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego  
(prawo zależne), chyba że autorskie prawa 
majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W  
przypadku baz danych spełniających cechy 
utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także  
na sporządzenie opracowania. 



2.   Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu 
pierwotnego  (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu 
pierwotnego wygasły. W  przypadku baz danych spełniających cechy utworu 
zezwolenie twórcy jest konieczne także  na sporządzenie opracowania. 

3.  Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu 
lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. 
Wypłacone twórcy  wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. 

 
5.  Za opracowanie nie uważa się utworu, który  powstał w wyniku inspiracji 

cudzym utworem. 

6.  Na egzemplarzach opracowania należy wymienić  twórcę i tytuł utworu 
pierwotnego. 



Kto	jest	twórcą?	(I)	

•  Art.	8	ust.	1	PrAut	Prawo	autorskie	przysługuje	
twórcy,	o	ile	ustawa	nie	stanowi	inaczej	

	
•  Stworzenie	utworu	jest	zdarzeniem	faktycznym	
	
•  Pierwotnym	nabywcą	praw	autorskich	do	
utworu	z	mocy	prawa	jest	jego	autor.	



•  utwory	pracownicze	–	prawo	autorskie	z	mocy	ustawy	przysługują	
pracodawcy	(12	ust.	1	Pr.	Aut.),	ale	jest	to	nabycie	zależne	od	woli	
pracodawcy	

•  pracownicze	programy	komputerowe	-	prawo	autorskie	z	mocy	ustawy	
przysługują	pracodawcy	(o	ile	umowa	nie	stanowi	inaczej)	do	programu	
komputerowego	stworzonego	przez	pracownika	w	wyniku	wykonywania	
obowiązków	ze	stosunku	pracy	(Art.	74	Pr.	Aut.)	

•  	utwory	naukowe	–	instytucji	naukowej	przysługuje	pierwszeństwo	
opublikowania	utworu	naukowego	pracownika	(o	ile	umowa	nie	stanowi	
inaczej),	który	stworzył	ten	utwór	w	wyniku	wykonywania	obowiązków	
ze	stosunku	pracy	(warunkowe	pierwszeństwo	publikacji)	

Kto	jest	twórcą?	(II)	

Wyjątki	–	prawa	autorskie	majątkowe	powstają	na	rzecz	innej	osoby	niż	
twórca	



Kto	jest	twórcą?	(III)	

Prawa	autorskie	majątkowe	lub	ograniczone	uprawnienia	przysługują	też:	
	
•  Producentowi	utworu	audiowizualnego	–	nabywa	na	mocy	umowy	o	

stworzenie	utworu	albo	umowy	o	wykorzystanie	już	istniejącego	utworu	
wyłączne	prawa	majątkowe	do	eksploatacji	tych	utworów	w	ramach	
utworu	audiowizualnego	jako	całości	(art.	70	ust.	1	Pr.	Aut.)	

•  Producentowi	lub	wydawcy	-	autorskie	prawa	majątkowe	do	utworu	
zbiorowego,	w	szczególności	do	encyklopedii	lub	publikacji	periodycznej,	
a	do	poszczególnych	części	mających	samodzielne	znaczenie	ich	twórcą;	
domniemywa	się,	że	producentowi	lub	wydawcy	przysługuje	prawo	do	
tytułu	(art.	11	w	zw.	Z	art.	15	Pr.	Aut.)	
	



•  Domniemywa	się,	że	twórcą	jest	osoba,	której	nazwisko	w	tym	
charakterze	uwidoczniono		na	egzemplarzach	utworu	lub	której	
autorstwo	podano	do	publicznej	wiadomości	w		jakikolwiek	inny	
sposób	w	związku	z	rozpowszechnianiem	utworu	

•  Dopóki	twórca	nie		ujawnił	swojego	autorstwa,	w	wykonywaniu	
prawa	autorskiego	zastępuje	go	producent		lub	wydawca,	a	w	razie	
ich	braku	-	właściwa	organizacja	zbiorowego	zarządzania		prawami	
autorskimi.	(art.	8	ust.	2	i	3	PrAut)	Domniemanie	to	ma	charakter	
wzruszalny.	

Kto	jest	twórcą?	(IV)	



Czy	twórcą	może	być	tylko	człowiek?	
	
	

Naruto	et	al.	v.	David	Slater	
https://en.wikipedia.org/wiki/
Monkey_selfie_copyright_dispute	
	





Art. 16.  Autorskie prawa osobiste 
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa 

osobiste chronią nieograniczoną w czasie i 
niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z  
utworem, a w szczególności prawo do: 

1)  autorstwa utworu; 
2)  oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub 

pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; 
3)  nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego 

rzetelnego wykorzystania; 
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu  

publiczności; 
5)  nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 



TWÓRCZOŚĆ	RÓWNOLEGŁA	-	twórczość	paralelna;	dwóch	twórców,	
niezależnie	od	siebie,		wykorzystuje	w	utworze	ten	sam	pomysł	i	opracowuje	
go	przy	użyciu	bardzo	zbliżonych	środków		artystycznych	
	



R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer 2018. 



Art. 115. Plagiat 
1.  Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w 

błąd 
co do autorstwa całości lub części cudzego utworu  
albo 
artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do  
lat 3. 

 
2.  Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez 

podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór  
w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,  
artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca  
taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram,  
wideogram lub nadanie. 



Przesłanka (1) dokonania plagiatu : 

•  przejęcie cudzego  utworu  lub  jego części 
(przejęcie  elementów  twórczych zawartych  w 
cudzym utworze) 

 
Przesłanka (2) dokonania plagiatu : 
 
•  przywłaszczenie autorstwa autorstwo cudzego utworu  

znaczenie oznaczenia (lub jego braku) autorstwa  
przez rzeczywistego twórcę dla przywłaszczenia  
autorstwa 

•  zasady oznaczania autorstwa 



R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer 2018. 



R. Markiewicz Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer 2018 

Case study 1 – czy to jest plagiat? 



Case study 2 – czy to jest plagiat? 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23772941,npb-
wycofuje-plakat-po-zarzutach-francuskiej-ilustratorki-
wyrazamy.html	



Case study 3 – czy to jest plagiat? 

K.	Grzybczyk,	Ikony	popukultury	a	prawo	własności	intelektualnej,	
Warszawa	2018	



Case study 4 – czy to jest plagiat, czy inspiracja, czy 
twórczość paralelna? 

K.	Grzybczyk,	Ikony	popukultury	a	prawo	własności	intelektualnej,	
Warszawa	2018	



Art. 78. Pr Aut. Ochrona autorskich praw osobistych 
1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym  

działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego 
naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia,  
dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności  
aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli 
naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę  
pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub - na żądanie  
twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na 
wskazany przez twórcę cel społeczny. 

 
2.  Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę  

autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego  braku 
kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa. 

3.  Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione  
w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego  
twórcy. 

4.  Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, z powództwem, o którym mowa w ust. 2,  
może również wystąpić stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na 
rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi, która zarządzała prawami autorskimi  
zmarłego twórcy 



Art. 17. Autorskie prawa majątkowe Pr. Aut. 
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne 
prawo do korzystania z  utworu i rozporządzania nim na wszystkich 
polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za  korzystanie z utworu. 

Monopol prawnoautorski 
– prawna sfera 
wyłączności obejmuje  
działania wymienione w  art. 
6 upap 

•  Rozpowszechnie
nie 

•  Komunik
owanie  
publiczn
ości 

•  Zwielokrotnienie 
•  Najem / 

dzierżawa 
•  Wprowadzenie do 

obrotu  nośnik 

Wykonywanie 
działań w  ramach 
monopolu  
prawnoautorskiego 
bez  zgody podmiotu 
praw  autorskich 
albo w  ramach 
upoważnienia  
ustawowego stanowi 
naruszenie (np. 
Rozpowszechnienie w 
Internecie 
cudzego  
utworu bez 
zgody) 



Podstawę prawną udostępniania utworów, gdy 
trwają autorskie prawa majątkowe stanowią: 

 
•  umowa z podmiotem prawa (autorem lub jego  

spadkobiercą, innym podmiotem prawa): 
licencyjna, przenosząca prawa 

•  przepisy dotyczące dozwolonego użytku 
•  licencje typu Creative Commons 
•  umowa z organizacją zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi 





Wykonywanie działań w  
ramach monopolu  
prawnoautorskiego bez  
zgody podmiotu praw  
autorskich albo w  
ramach upoważnienia  
ustawowego stanowi  
naruszenie (np. 
Rozpowszechnienie w  
Internecie cudzego  
utworu bez zgody) 

Monopol prawnoautorski 
– prawna sfera  
wyłączności obejmuje  
działania wymienione w  
art. 6 upap 

•  Rozpowszechnienie 
•  Komunikowanie 

publiczności 
•  Zwielokrotnienie 
•  Najem / dzierżawa 
•  Wprowadzenie do obrotu 

nośnik 



Art. 36.  Pr. Aut. 
 
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w 

ustawie, autorskie prawa majątkowe 
gasną z 
upływem lat siedemdziesięciu: 

1)  od śmierci twórcy, a do utworów 
współautorskich - od  śmierci 
współtwórcy, który przeżył pozostałych, 

2)  w odniesieniu do utworu, którego twórca 
nie jest  znany - od daty pierwszego 
rozpowszechnienia, chyba  że pseudonim 
nie pozostawia wątpliwości co do  
tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił 
swoją  tożsamość, 

3)  w odniesieniu do utworu, do którego 
autorskie prawa  majątkowe przysługują 
z mocy ustawy innej osobie 
niż twórca - od daty rozpowszechnienia 
utworu, a gdy  utwór nie został 
rozpowszechniony - od daty jego  
ustalenia, 



Art. 36.  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych  
w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z  
upływem lat siedemdziesięciu (c.d.): 

4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od 
śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób:  
głównego reżysera, autora scenariusza, autora  
dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej  
do utworu audiowizualnego 



Art. 50.  Odrębne pola eksploatacji stanowią w 
szczególności: 
1)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -  
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,  w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami,  
na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo  egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób  
inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,  
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł  mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez  siebie 
wybranym. 

POLA	EKSPLOATACJI	to	wyodrębniony	sposób	korzystania	z	dzieła	



Ochrona autorskich praw majątkowych art.79 
Pr. Aut. 
•  Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały 

naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: 
•  1) zaniechania naruszania;   
•  2) usunięcia skutków naruszenia;   

3) naprawienia wyrządzonej szkody (i) na zasadach 
ogólnych albo (ii) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w 
wysokości odpowiadającej dwukrotności 
 4) wydania uzyskanych korzyści  

 
 

Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe,  
na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest  
niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego,  
jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby  
dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe. 



Niezależnie	od	powyższych	roszczeń,	uprawniony	może	się	domagać	
jednokrotnego	

	
albo	wielokrotnego		
	
ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub  
podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia 
sądu wydanego	w		rozpatrywanej	sprawie,	w	sposób	i	w	zakresie	określonym	
przez	sąd.	



Ustawowe ograniczenia praw autorskich – dozwolony użytek 
 
1. Cel wprowadzenia instytucji dozwolonego użytku : 
 
- wyważenie interesów autorów i użytkowników 

-  zapewnienie swobodnego przepływu informacji 

-  promowanie rozwoju nauki i kultury 
 
2. Rodzaje dozwolonego użytku : 
 
-  dozwolony użytek osobisty (prywatny) - art. 23 Pr. Aut. 

-  dozwolony użytek publiczny - art. 24 - 33 „5” Pr. Aut. 
-  licencje ustawowe 
-  dozwolony użytek utworów osieroconych i korzystania z utworów nieudostępnionych w obrocie 

handlowym 
 
3. Zasady korzystania z utworów w ramach 
 
-  dozwolonego użytku - art. 34-35 Pr. Aut. 

-  (korzystając z utworu należy podać informacje o twórcy oraz źródle z jakiego utwór pochodzi 
- miejsce publikacji, strona www) 

 

4. Fair use - fair dealing 



Art. 29. Pr. Aut. 
1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki 
rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie 
uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną,  nauczaniem lub 
prawami gatunku twórczości. 

 
2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych  zamieszczać 

rozpowszechnione drobne utwory lub  fragmenty większych 
utworów w podręcznikach i  wypisach. 

 
21. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych  zamieszczać 

rozpowszechnione drobne utwory lub  fragmenty większych 
utworów w antologiach. 

 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 21, twórcy  przysługuje 

prawo do wynagrodzenia 

Dozwolony	użytek	publiczny	przykład	nr	1:	cytat	



Dozwolony użytek utworów - cytat 
1.  Cytat w cytacie 

2.  Fikcyjne cytaty 

3.  Cytat „z drugiej ręki” 

4.  Autocytat 



R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer, Warszawa  
2018. 



R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer, Warszawa  
2018. 



R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer, Warszawa  
2018. 



„Przeszłość nie jest martwa. 
Właściwie nie jest nawet przeszłością.” 
W. Faulkner, Requiem dla zakonnicy 



Dozwolony	użytek	publiczny	przykład	nr	2:	parodia	/	karykatura	/	pastiż	

wyrok TS w sprawie Decknym / Helena 
Vandersteen C-201/13 



Licencja	ustawowa	–	„must	carry”	(I)	
	
▪  Art. 21. [Nadawanie utworów w radiu i telewizji]1. Organizacji 

radiowej lub telewizyjnej  wolno nadawać rozpowszechnione 
drobne utwory muzyczne, słowne i słowno-  muzyczne 
wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją 
zbiorowego  zarządzania prawami autorskimi, chyba że prawo do 
nadawania utworów zamówionych  przez organizację radiową lub 
telewizyjną przysługuje jej na podstawie odrębnej umowy. 

▪  2. Twórca może w umowie z organizacją radiową lub telewizyjną 
zrzec się pośrednictwa  organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi, o którym mowa w ust. 1. Zrzeczenie  to wymaga 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

▪  21. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do publicznego 
udostępniania utworów w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym. 
	



Licencja	ustawowa	–	reemisja	(II)	
	

Art. 211. [Reemisja utworów w sieciach kablowych] 1. 
Operatorom sieci kablowych  wolno reemitować w sieciach 
kablowych utwory nadawane w programach organizacji  
radiowych i telewizyjnych wyłącznie na podstawie umowy 
zawartej z właściwą  organizacją zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi. 

▪  11. Obowiązku pośrednictwa właściwej organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami  autorskimi, o którym mowa w ust. 1, nie 
stosuje się do praw, z których organizacja radiowa  lub telewizyjna 
korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od 
tego, czy  dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na 
nią przeniesione przez innego  uprawnionego. 

▪  2. 12 W przypadku sporów związanych z zawarciem i warunkami 
umowy, o której mowa w  ust. 1, stosuje się przepis art. 85 ustawy 
o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i  prawami 
pokrewnymi. 



Prawa pokrewne 

Prawa pokrewne – zbywalne, bezwzględne  
prawa podmiotowe powstające obok praw  
autorskich 

Cel: ochrona interesów osób,  
dzięki którym utwory są  

rozpowszechniane 



Prawa do  
artystycznych  

wykonań 

Prawa do 
fonogramów i 
wideogramów 

Prawa do 
nadań  

programów 

Prawa do  
pierwszych  

wydań 

Prawa do  
wydań  

naukowych i  
artystycznych 



Przedmiot	 •  artystyczne	wykonanie	utworu	lub		dzieła	sztuki	ludowej	niezależnie	od	wartości,		

przeznaczenia	i	sposobu	wyrażenia	(art.	85	ust.	1	PrAut)	

•  działania,	które	w	sposób	twórczy	przyczyniają	się	do	powstania	wykonania	

Podmiot	 •  artysta	wykonawca	(w	przypadku		zespołu	-	zob.	art.	91	PrAut)	
	
	

Ochrona	
dóbr	
osobistych	

•  wskazywanie	artysty	wykonawcy	jako	twórcy	(chyba	że	pominięcie		zwyczajowo	przyjęte)	

•  decydowanie	o	sposobie	oznaczenia	wykonawcy	(w	tym	zachowanie		anonimowości	lub	posłużenie	się	
pseudonimem)	

•  sprzeciwiania	się	jakimkolwiek	wypaczeniom,	przeinaczeniom	i		innym	zmianom	wykonania,	które	mogłyby	
naruszać	jego	dobre		imię	

•  Korzystania	z	artystycznego	wykonania	i	rozporządzania	prawami		do	niego	–	dot.	enumeratywnie	wskazanych	
pól	eksploatacji!	

•  w	zakresie	utrwalania	i	zwielokrotniania:	prawo	do	wytwarzania	
określoną	techniką	egzemplarzy	wykonania,	w	tym	zapisu		magnetycznego	oraz	techniką	
cyfrową	

•  w	zakresie	obrotu	egzemplarzami,	na	których	 utrwalono	
wykonanie:	prawo	wprowadzania	do	obrotu,	użyczania	lub	 najmu	
egzemplarzy	

•  w	zakresie	rozpowszechniania	wykonania	w	inny	sposób:	prawo		nadawania,	reemitowania	,	odtwarzania,	
publicznego	
udostępniania*	utrwalenia	wykonania 

Prawa do artystycznych wykonań 



Prawa do artystycznych wykonań 

Czas trwania uprawnień majątkowych artysty 
wykonawcy – 50 lat 

Obliczanie terminu: 
•  po roku, w którym ustalono artystyczne  

wykonanie 
•  od chwili publikacji utrwalenia wykonania lub  

publicznego odtworzenia – jeśli nastąpiło w tym  
czasie 

•  jeśli obydwa nastąpiły – od wcześniejszego  
zdarzenia 



Prawa do fonogramów i  
wideogramów 

Fonogram –  
pierwsze utrwalenie  

warstwy 
dźwiękowej  

wykonania utworu  
albo innych zjawisk  

akustycznych 

Wideogram –  
pierwsze utrwalenie  
sekwencji ruchowych  

obrazów (z  
dźwiękiem lub bez),  
niezależnie od tego,  

czy stanowi ono 
utwór audiowizualny 



Podmiot	 producent	 –	 osoba,	 pod	 której	 nazwiskiem	 lub	 firmą	
(nazwą)	 fonogram	 lub	wideogram	został	po	 raz	pierwszy	
sporządzony	

Utrwalenia	
„pirackie”		

egzemplarze	fonogramów		lub	wideogramów,	na	których	brak	jest		oznaczenia:	autorstwa,	
artystycznego	 	wykonawstwa,	 tytułów	utworów,	 daty	 sporządzenia,	 nazwiska	 lub	 firmy	
(nazwy)	 	producenta	 lub	nazwy	organizacji	 radiowej	 lub	 	telewizyjnej	 (w	odniesieniu	do	
utrwalenia	nadań) 

Treść	 wyłączne	 prawo	 do	 rozporządzania	 i	 korzystania	 z	 tych	
dóbr	w	zakresie:	zwielokrotniania	określona	techniką	
wprowadzania	 do	 obrotu	 najmu	 oraz	 użyczenia	
egzemplarzy	publicznego	udostępniania	

prawo	do	
wynagrodzenia		

w	 razie	 	 nadawania,	 reemitowania	 lub	 odtwarzania		
wprowadzonego	do	obrotu	fonogramu	lub		wideogramu	
	

Czas	ochrony	 50	 lat	 po	 roku,	 w	 którym	 fonogram/wideogram	 	 został	
sporządzony,	opublikowany	lub		rozpowszechniony	
	

Prawa do fonogramów i  
wideogramów 



Prawo do nadań programów 

Przedmiot	 nadanie	programów	
Nadanie	
programów		

każdy	dowolnie		wyodrębniony	odcinek	nadawanych	programów		
radiowych	lub	telewizyjnych,	niezależnie	od	tego		czy	składają	się	nań	
utwory	chronione	prawem		autorskim	i	czy	wykorzystano	w	nim	dobra	
niematerialne	stanowiące	przedmiot	innych	praw		pokrewnych	

Podmiot	 organizacja	radiowa	lub	telewizyjna	
	

Organizacja	
radiowa/
telewizyjna		

definicja	w		ustawie	o	radiofonii	i	telewizji	–	osoba	fizyczna,		prawna	lub	
osobowa	spółka	handlowa,	która		tworzy	i	zestawia	program	oraz	
rozpowszechnia		go	lub	przekazuje	innym	osobom	w	celu		
rozpowszechniania	

Treść	 wyłączne	prawo	do	rozpowszechniania	i	korzystania	z	nadań	programów	
w	zakresie:	utrwalania,	zwielokrotniania	określoną	techniką,	nadawania	
przez	inna	organizację	radiową	lub		telewizyjną,	reemitowania,	
wprowadzania	do	obrotu	utrwaleń,	odtwarzania	w	miejscach	
dostępnych	za	opłatą	wstępu,	udostępnienia	utrwaleń	w	taki	sposób,	by	
każdy		mógł	mieć	do	nich	dostęp	w	miejscu	i	czasie		przez	siebie	
wybranym	



PRAWO DO PIERWSZYCH WYDAŃ ORAZ WYDAŃ 
NAUKOWYCH I KRYTYCZNYCH 

Dwie sytuacje: 

• 

• 

• 

1.  Wydawca pierwszy zgodnie z prawem opublikował 
(rozpowszechnił w inny sposób) utwór, którego czas ochrony już  
wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie 
udostępniane 

wyłączne prawo do rozporządzania utworem i korzystania z  
niego na wszystkich polach eksploatacji 
czas 25 lat od daty pierwszej publikacji/udostępnienia 

2.  Ten, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu  
przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, niebędące  
utworem 

wyłączne prawo do rozporządzania wydaniem i korzystania 
z niego w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania (wytwarzanie określoną techniką  
egzemplarzy) 
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór  
utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 
oryginału lub egzemplarzy) 



Dotyczy ono przede wszystkim utworów, których ochrona wygasła,  
ale obejmuje także: a) utwory, które nie podlegały ochronie 
autorskiej  ze względu na czas ich powstania (brak istnienia tej 
ochrony), b)  wytwory ustawowo wyłączone spod ochrony oraz 
teksty (wyłącznie),  które nie są utworami. 
 

R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer, Warszawa  
2018. 



np. o odcyfrowanie starych rękopisów, ustalenie tzw. tekstów  
kanonicznych, rekonstrukcje starych utworów literackich lub 
muzycznych,  odczytanie hieroglifów, papirusów, rękopisów 

Prawo opracowującego wydania krytyczne i naukowe 
 
R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer, Warszawa  
2018. 



Case study 3: wyrok TS w sprawie TU Darmstadt p-ko  
Eugen Ulmer C-117/13 


