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Przedmiot praw autorskich

Art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

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



Przedmiot praw autorskich (2)

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).



Przedmiot i podmiot prawa autorskiego

3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby
miał postać nieukończoną.

4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek
formalności”.

Art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

2. 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.

3. 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.



Utwór zależny

Art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

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. (...)

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



Utwór zależny a inspiracja 

Art. 2 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

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

„Elementy utworu inspirującego w nowo powstałym utworze inspirowanym są i mogą
być rozpoznawalne, ale nie dominujące, stanowiąc efekt emocjonalnego
i intelektualnego impulsu wywołanego cudzym dziełem. Za kryterium rozgraniczające
uznaje się takie twórcze przetworzenie elementów dzieła inspirującego, że
o charakterze dzieła inspirowanego decydują już jego własne, indywidualne elementy,
a nie elementy przejęte. Samo więc zapożyczenie cudzej postaci bądź jej określenia
uzasadnia kwalifikację utworu jako powstałego w wyniku inspiracji cudzym utworem
(art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), chyba że przejęcie to stanowi zasadniczą istotę

dzieła inkorporującego”.

wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy – IV Wydział Karny Odwoławczy
z 20 września 2017 r. (IV Ka 572/17)



Co to znaczy inspiracja?

„Zaczerpnięcie tylko samego wątku cudzego utworu nie wymaga zgody autora dzieła
inspirującego, ponieważ istotą utworu inspirowanego jest właśnie jego powstanie
w wyniku pobudki twórczej dostarczonej przez utwór inspirujący. Elementy utworu
inspirującego w nowo powstałym utworze inspirowanym są i mogą być
rozpoznawalne, ale nie dominujące, stanowiąc efekt emocjonalnego i intelektualnego
impulsu wywołanego cudzym dziełem. Za kryterium rozgraniczające uznaje się takie
twórcze przetworzenie elementów dzieła inspirującego, że o charakterze dzieła
inspirowanego decydują już jego własne, indywidualne elementy, a nie elementy
przejęte. (...) Samo więc zapożyczenie cudzej postaci bądź jej określenia uzasadnia
kwalifikację utworu jako powstałego w wyniku inspiracji cudzym utworem (art. 2 ust. 4
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tj. Dz.U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), chyba że przejęcie to stanowi zasadniczą istotę dzieła

inkorporującego”.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 10 lipca 2014 r. (I CSK 539/13)



Co nie podlega ochronie?

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.



Utwory pracownicze

Art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego
pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku
pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe
w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. (...)

3. Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu
pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.



Utwory naukowe

Art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

1. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej
przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika,
który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku
pracy. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Pierwszeństwo
opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu
nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch
lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.

2. Instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać
z materiału naukowego zawartego w utworze, o którym mowa w ust. 1, oraz
udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego
przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.



Prawa autorskie osobiste

Art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

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.



Prawa autorskie majątkowe

Art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

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.



Specyfikacja warunków zamówienia
jako przedmiot prawa autorskiego

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, sporządzona na
podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), może
stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 ze zm.)”.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna 

z 27 lutego 2009 r. (V CSK 337/08)



Użytek własny

Art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już
rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis
ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego
i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz
danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku
naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych
egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym,
w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.



Polskie Normy jako 
przedmiot ochrony prawa autorskiego

Art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU z 2015 r.,
poz. 1483)

5. Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa
majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do norm europejskich
i międzynarodowych, z zachowaniem porozumień międzynarodowych.



Prawo cytatu

Art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki
rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne,
utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym
celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub
naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.



Przejście praw autorskich

Rozporządzać można wyłącznie prawami majątkowymi.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią
nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź
twórcy z utworem (art. 16 ust. 1)



Sposoby przejścia praw autorskich

1. umowa 

2. dziedziczenie



Umowa przeniesienia praw autorskich

1. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53).

2. Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub
wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających
powstać w przyszłości (art. 41 ust. 3).

3. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej
zawarcia i obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione
(art. 41 ust. 2 i 4).

4. Jeżeli nie stanowi inaczej – twórcy należy się wynagrodzenie (art. 43 ust. 1).



Umowa o korzystanie z utworu (licencja)

Licencja: upoważnienie twórcy do korzystania z utworu na wymienionych
w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego
korzystania (art. 67 ust. 1).

1. Licencja wyłączna:

a) zastrzega wyłączność korzystania z utworu w określony sposób
(art. 67 ust. 2).

b) wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
(art. 67 ust. 5).

2. Licencja niewyłączna:

(...) nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do
korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (art. 67 ust. 2 zd. drugie).



Sublicencja

Art. 67 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić
innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.



Pola eksploatacji

Art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

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.



Ochrona wizerunku

Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim
przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest
wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku
z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych,
społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza.



Umowy w sprawie zamówienia publicznego
z elementem praw autorskich

1) umowy oparte o konstrukcję umowy o dzieło: o wykonanie
dokumentacji projektowej, napisanie książki, skomponowanie
utworu, opracowanie raportu itp.

2) umowa o świadczenie usług.

Mogą przewidywać przeniesienie praw autorskich majątkowych albo
udzielenie licencji.



Kiedy przeniesienie praw a kiedy licencja?

Przeniesienie praw autorskich jako ekwiwalent wydatkowania 
środków publicznych.



Orzecznictwo

„Gdy chodzi o umowę licencyjną wyłączną, (...) to zgodnie z art. 67 ust. 5
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wymaga ona zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg
formy pisemnej dotyczy wszystkich elementów istotnych umowy. Do
essentalia negotii takiej umowy należy zatem wskazanie utworu będącego
przedmiotem umowy licencyjnej. Przedmiotu ochrony nie sposób
domniemywać czy określać na podstawie jakiś dodatkowych dokumentów nie
objętych umową licencji. Przedmiot ochrony musi być w umowie
zindywidualizowany”.

wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim –

IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 3 listopada 2017 r. (IV Ka 479/17)



Orzecznictwo (2)

„Brak dochowania przez strony formy pisemnej umowy o stworzenie utworu nie
stanowi okoliczności wyłączającej możliwość ustalenia istnienia uprawnień po stronie
pozwanej do eksploatacji uzyskanego od powodów utworu. W świetle prawa
autorskiego wymóg formy pisemnej jako warunek skutecznego i ważnego zawarcia
umowy dotyczy przeniesienia praw autorskich i udzielenia licencji wyłącznej. (...) Nie
obejmuje natomiast licencji niewyłącznej. Oświadczenie woli stron w przypadku
umowy licencji niewyłącznej może być więc złożone w dowolny sposób wyrażający ich
wolę w sposób dostateczny, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 60 Kodeksu
cywilnego. (...) Umowa licencyjna jest umową zobowiązującą. Jej przedmiotem jest
upoważnienie przez licencjodawcę licencjobiorcy do korzystania z utworu. Zawarcie tej
umowy rodzi po stronie licencjodawcy obowiązek znoszenia korzystania z utworu przez
licencjobiorcę w zakresie objętym licencją. (...) Korzystanie to odbywa się więc za
zgodą uprawnionego i tym samym nie stanowi naruszenia jego praw autorskich”.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – V Wydział Cywilny 

z dnia 14 października 2016 r. (VI ACa 1001/15)



Orzecznictwo (3)

„Aby utwór miał «charakter pracowniczy» w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. Prawo autorskie (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) nie
wystarcza jakikolwiek związek łączący powstanie utworu ze stosunkiem pracy;
niezbędne jest, aby stworzenie utworu nastąpiło «w wyniku wykonywania
obowiązków ze stosunku pracy». Innymi słowy chodzi o te przypadki, gdy
stworzenie danego dzieła należało do zakresu zadań (obowiązków) pracownika.
Obowiązki takie mogą być sprecyzowane w samej umowie o pracę,
w bezpośrednich poleceniach służbowych, w układach zbiorowych i normach
wewnątrzzakładowych. Nie można w tym zakresie pomijać znanych pracownikom
i uzgadnianych z nimi planów działalności danej jednostki (zakładu) np. planów
tematycznych, jak również innych jeszcze norm mających zastosowanie w tej
jednostce organizacyjnej, a dla pracownika posiadających charakter
obligatoryjny”.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych z 4 września 2012 r. (III APa 7/12)



Orzecznictwo (4)

„Człowiek może się stać osobą powszechnie znaną poprzez swoją działalność
społeczną, naukową, polityczną, literacką, a nawet przez swoje życie
prywatne. (...) Zwraca się również uwagę, że zbyt rygorystyczna interpretacja
art. 81 ust. 2 pkt 1 [ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych] może
godzić w wolność prasy; przepis ten ma służyć ochronie prywatności, a nie
ochronie osoby publicznej przed powtórnym upublicznieniem jej wizerunku
z przeszłości”.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny

z 30 grudnia 2019 r. (I ACa 165/19)



Orzecznictwo (5)

„Wizerunek jako odrębne dobro osobiste wymieniony został wprost w art. 23 k.c.
Gwarancje jego ochrony znalazły się też w art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.
666), który podkreśla autonomię decydowania o zakresie i okolicznościach publicznego
udostępnienia wizerunku danej osoby. Wkroczenie w sferę tej autonomii
i rozpowszechnianie wizerunku bez zgody uprawnionego stanowi o naruszeniu ww.
dobra. Trzeba jednak zaznaczyć, że na wizerunek w rozumieniu przywołanych przepisów
składa się ogół zewnętrznych cech, które charakteryzują daną osobę. Innymi słowy,
wizerunek definiowany jest jako wygląd człowieka, jego podobizna, jego obraz fizyczny.
Według niektórych w te ramy włączyć można dodatkowe elementy związane
z wykonywanym zawodem, jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się, inne
elementy identyfikujące, np. okulary, fryzura czy nawet szczególna linia profilu bądź
charakterystyczny cień. (...) W każdym przypadku chodzi o cechy immanentnie związane
z konkretną osobą fizyczną, dla niej znamienne i pozwalające na jej rozpoznawalność”.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z 22 maja 2015 r. (I ACa 1741/14)



Dziękuję za uwagę


