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ZASADY OGÓLNE 
 

UTWÓR (ARTYSTYCZNE WYKONANIE) I PRAWA DO NIEGO 
 
         Dla osoby, prowadzącej działalność artystyczną, istotne są zasadniczo dwa przedmioty ochrony: 1) utwór 
(zdefiniowany w art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i 2) artystyczne wykonanie 
(zdefiniowane w art. 85 powyższej ustawy). 
         Podstawowe rodzaje utworów to m. in. utwory literackie, muzyczne, słowno-muzyczne i plastyczne, 
natomiast podstawowe rodzaje artystów wykonawców to m. in. wokaliści, instrumentaliści, aktorzy i tancerze. 
         Cechą wspólna obu tych przedmiotów ochrony jest ich niematerialny charakter, tzn. stanowią one dobra 
prawne (chronione prawem), o których istocie nie decyduje element rzeczowy, materialny, ale wkład 
intelektualny (koncepcyjny) albo artystyczny, nadający utworowi (artystycznemu wykonaniu) niepowtarzalny, 
jedyny w swoim rodzaju (indywidualny) charakter. 
         Utwór (jego artystyczne wykonanie) nie powinny być zatem mylone z ich materialnymi nośnikami, czyli 
przedmiotami, na których są one utrwalane (zapisywane), takimi jak np. egzemplarze książek czy płyty CD. 
Nośniki takie to bowiem rzeczy ruchome, chronione prawem własności. 
         Z kolei różnica między utworami i artystycznymi wykonaniami polega na tym, że chronione są one w 
różny sposób, tzn. przysługują do nich inne prawa. Utwory chronione są prawami autorskimi, artystyczne 
wykonania zaś prawami pokrewnymi, które wzorowane są co do swojej istoty na prawach autorskich, ale 
wykazują określoną specyfikę (w Rozdziale 11 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych poświęcone 
im zostało odrębne unormowanie). 
         Powstanie utworu (artystycznego wykonania) prowadzi do automatycznego powstania praw autorskich lub 
odpowiednio praw pokrewnych do niego. Aby zaistniało bowiem prawo, musi powstać jego przedmiot, czyli 
dobro niematerialne, chronione tym prawem. 
         Moment powstania utworu (artystycznego wykonania) pokrywa się zatem z momentem powstania praw, 
które je chronią. Momentem tym jest ustalenie utworu lub artystycznego wykonania, np. zapisanie utworu 
muzycznego w zeszycie nutowym, recytacja wiersza podczas wieczoru autorskiego czy zaśpiewanie piosenki w 
trakcie koncertu. 
         Aby można było mówić o ustaleniu dzieła, a tym samym powstaniu praw autorskich do niego, nastąpić 
musi jego uzewnętrznienie, czyli wyjście przez autora poza fazę projektowanego jedynie „w głębi duszy” 
twórczego projektu (pomysłu). W tym miejscu warto zasygnalizować, iż same pomysły (idee) jako takie spod 
ochrony prawa autorskiego, począwszy od 1 stycznia 2003 r., zostały wyraźnie wyłączone (zgodnie z nowym 
art. 1 ust. 2¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochroną objęty może być wyłącznie sposób 
wyrażenia, nie są zaś objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje 
matematyczne).  
         Dla pełności obrazu zaznaczyć należy, iż poza prawami do artystycznych wykonań ustawa o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych reguluje także cztery inne kategorie praw pokrewnych, a mianowicie: 
1) prawa do fonogramów  lub wideogramów, 
2) prawa do nadań radiowych lub telewizyjnych, 
3) prawa do pierwszych wydań oraz 
4) prawa do wydań naukowych lub krytycznych. 
         Mimo wyjściowego założenia, iż każdy utwór, zwłaszcza o artystycznym charakterze, cechować się 
powinien niepowtarzalnością (indywidualnym piętnem, nadanym mu przez autora – por uwagi wyżej), w wielu 
przypadkach konieczne lub co najmniej wskazane jest sięganie przez twórców do wcześniejszej, istniejącej już 
twórczości. 
         Podstawowy problem, jaki się w tym kontekście pojawia, sprowadza się do dbałości o to, aby przy okazji 
kreowania swojego dzieła nie naruszyć praw autorskich lub praw pokrewnych innych osób. Twórca powinien 
zatem wiedzieć, w jakim zakresie może czerpać z cudzych utworów, aby nie narazić się na zarzut nielegalnego 
działania, którego najskrajniejszym przypadkiem w zakresie ochrony praw osobistych jest ścigany karnie 
plagiat, czyli kradzież intelektualna (przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu, które w praktyce szczególnie 
często pojawia się np. w obszarze działalności naukowej czy kompozytorskiej). 
         Korzystanie w swojej twórczości z cudzego dorobku może przybierać bardzo zróżnicowany charakter. 
         Z jednej strony można wydzielić sytuacje, w których twórca ogranicza się jedynie do zapoznania się z 
cudzą twórczością, z drugiej zaś strony korzystanie, polegające na przejmowaniu twórczych elementów z innego 
dzieła w celu wkomponowania ich we własny utwór. 
         Ilustracją pierwszego z tych stanów faktycznych jest np. zapoznawanie się z wiszącymi w muzeum 
obrazami przez malarza. 
         Podczas gdy czytanie książki w ogóle nie koliduje z interesem majątkowym jej autora, kopiowanie jej w 
interes ten już wkracza i dlatego tylko w ograniczonym zakresie, przede wszystkim dla celów tzw. dozwolonego 
użytku prywatnego, czyli na osobiste potrzeby korzystającego (ucznia), zostało ono ogólnie dopuszczone jako 
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dozwolone, czyli nie powodujące naruszenia cudzych praw autorskich (nie wymagające uprzedniego uzyskania 
zgody autora na podjęcie danego działania – posłużenie się danym utworem właśnie poprzez jego skserowanie). 
         Korzystanie z cudzej twórczości poprzez zapoznawanie się z nią często prowadzi do twórczych inspiracji, 
czyli sytuacji, w których autor nowego dzieła tworzy je pod wpływem wrażeń czy przemyśleń, jakich doznał na 
skutek poznania innego dzieła. Chodzi tutaj np. o różne twórcze nawiązania, chęć wzorowania się na mistrzu, 
kontynuacji określonego kierunku artystycznego. Utwór inspirowany, mimo mniejszego lub większego 
pokrewieństwa ze swoim twórczym odniesieniem, traktowany jest jako utwór w pełni samoistny, niezależny od 
źródła twórczych inspiracji (por. art. 2 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
         Jeżeli chodzi natomiast o zakres dozwolonego korzystania z cudzej twórczości, polegającego na 
przejmowaniu z innego utworu (utworów) elementów twórczych, to wyeksponowania wymagają przede 
wszystkim dwie sytuacje, a mianowicie: 
1) cytowanie cudzej twórczości w swoim dziele oraz 
2) tworzenie opracowań cudzych utworów. 
         Cytowanie cudzej twórczości, które poza utworami literackimi występuje także w przypadku dzieł innego 
rodzaju (znane są cytaty plastyczne czy muzyczne), odbywać się może legalnie w dwojakim układzie. 
         Po pierwsze zostało ono dozwolone ustawowo, jeśli jest uzasadnione wyjaśnianiem, analizą krytyczną, 
nauczaniem lub prawami gatunku twórczości (por. art. 29 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych), z czego wynika, że sytuacja ta dotyczy w większości przypadków utworów pisarskich 
(literackich), np. cytowania na potrzeby prac naukowych lub dydaktycznych, choć nie wyłącznie. Przykładowo 
w podręczniku z zakresu wiedzy o plastyce dopuszczalne jest zamieszczanie reprodukcji przykładowych, 
szczególnie istotnych dla historii malarstwa obrazów wybitnych artystów (por. art. 29 ust. 2 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych). 
         Po drugie, w pozostałym zakresie, czyli jeśli brak choćby jednej ze wskazanych powyżej, ustawowych 
przesłanek cytowania, cytat z innego utworu dokonany być może za wiedzą i zgodą jego autora, co z reguły 
sprowadza się do podpisania z nim przez cytującego stosownej umowy.  
         Stosowne zezwolenie autora innego utworu, tzw. utworu pierwotnego, niezbędne jest także z reguły w 
przypadku podjęcia przez innego twórcę decyzji o jego opracowaniu, np. przetłumaczeniu utworu literackiego na 
inny język. W odróżnieniu od cytowania w przypadku opracowań mamy bowiem do czynienia z prawną 
zależnością między utworem nowopowstającym (zależnym) a utworem wykorzystanym (opracowywanym, 
pierwotnym). 
         Zezwolenie to (zgoda) udzielone musi być wówczas, gdy twórca opracowania zamierza swój zależny 
utwór w określony sposób wykorzystać, najczęściej rozpowszechnić, np. opublikować (wydać) tłumaczenie 
utworu literackiego czy też przekazać do produkcji fonograficznej przygotowaną przez siebie aranżację 
muzyczną.  
         Zupełnie inaczej przedstawiają się relacje między utworami a artystycznymi wykonaniami. Artystyczne 
wykonanie jest wykonaniem utworu, dlatego też w przypadku eksploatacji artystycznego wykonania 
(korzystania z niego na określonym polu eksploatacji) mamy jednocześnie do czynienia z korzystaniem z 
będącego jego przedmiotem utworu. 
         Jest to dlatego ważne, ponieważ uzyskując uprawnienia do eksploatacji artystycznych wykonań nie można 
poprzestać na braniu pod uwagę interesów artystów wykonawców, ale również trzeba uwzględnić interesy 
autorów wykonywanych przez nich utworów. Stąd też firmy fonograficzne, produkujące fonogramy, muszą 
rozliczać się nie tylko z artystami wykonawcami, ale również z twórcami wykorzystanych przy produkcji 
fonogramów utworów. Zależność ta została wyraźnie zaznaczona w ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, której art. 88 stanowi, że prawo artysty wykonawcy nie narusza prawa autorskiego do 
wykonywanego utworu. 
         Stworzenie każdego utworu skutkuje powstaniem dwojakiego rodzaju praw autorskich: 1) osobistych i 2) 
majątkowych. Podobnie jest w przypadku artystycznych wykonań.  
         Jak sama nazwa wskazuje, celem ustanowienia praw osobistych jest ochrona osobistych interesów twórcy 
(artysty wykonawcy). W praktyce chodzi tutaj zasadniczo o dwie sfery interesów:  
1) identyfikowanie dzieła z jego autorem poprzez oznaczanie utworu (artystycznego wykonania) nazwiskiem 
twórcy (artysty wykonawcy),  
2) zapewnienie autorowi możliwości kontrolowania, czy jego dzieło jest należycie traktowane przez inne osoby, 
korzystające z dzieła, np. czy nie jest ono wbrew jego twórczym intencjom zniekształcane, czemu służy przede 
wszystkim prawo do nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworu (por. art. 16 pkt 5 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych). 
         Z kolei prawa majątkowe to uprawnienia, zapewniające autorowi uzyskiwanie odpowiednich korzyści z 
wykorzystywania jego dzieła przez inne podmioty, w szczególności z komercyjnego zastosowania utworu 
(artystycznego wykonania). Prawa te sprowadzają się do dwóch podstawowych sfer uprawnień: 
1) w zakresie decydowania o korzystaniu z dzieła, w tym przez inne podmioty (sferę tę w obszarze prawa 
autorskiego wyczerpują prawo do rozporządzania utworem oraz do korzystania z niego), 
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2) w zakresie żądania od podmiotów, korzystających z dzieła, odpowiedniego wynagrodzenia za takie 
korzystanie (por. np. art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyliczający majątkowe prawa 
autorskie). 
         Specyfiką praw majątkowych z zakresu własności intelektualnej w stosunku do innego rodzaju praw 
majątkowych, np. praw rzeczowych, jest doprecyzowanie przedmiotowego zakresu tych praw poprzez 
wskazanie pól (zakresów) eksploatacji, w ramach których odbywać się może korzystanie z chronionego dzieła, 
wymagające zgody podmiotu wyłącznie uprawnionego.  
         W stosunku do utworów w ogólności pola eksploatacji wymienia w sposób przykładowy art. 50 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyróżniając wśród nich trzy zasadnicze grupy: 1) pola utrwalająco-
zwielokrotniające, 2) pola sprowadzające się do rozpowszechniania utworów z wykorzystaniem ich 
materialnych nośników oraz 3) pozostałe pola rozpowszechniające, polegające m. in. na wprowadzaniu utworów 
do sieci Internetu (odnośnie do praw wykonawczych – do artystycznych wykonań analogiczne rozwiązanie 
zawiera art. 86 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy). 
         Prawa osobiste nie są teoretycznie ograniczone w czasie, choć de facto z upływem czasu tracą na 
znaczeniu, gdyż po wielu latach od śmierci autora brak z reguły osób, żywotnie zainteresowanych upominaniem 
się o jego osobiste interesy. 
         Natomiast prawa majątkowe są w czasie ograniczone. Regułę stanowi wygasanie ich z upływem 
siedemdziesięciu lat od końca tego roku, w którym zmarł twórca albo odpowiednio z upływem pięćdziesięciu lat 
od końca roku, w którym miało miejsce (zostało ustalone) konkretne artystyczne wykonanie (por. art. 36 i art. 89 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
         Wygaśnięcie praw majątkowych powoduje, że dalsze korzystanie z danego utworu lub artystycznego 
wykonania nie wymaga ani zgody autora, względnie jego spadkobierców, ani też nie trzeba autorowi ani jego 
spadkobiercom płacić wynagrodzenia z tego tytułu. 
         Zupełnie inny charakter mają opłaty na Fundusz Promocji Twórczości, o których mowa w art. 40 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, ponoszone w związku z eksploatacją nie chronionej już twórczości. 
Opłaty te traktowane są jako niepodatkowe należności Skarbu Państwa, do egzekucji których stosuje się 
odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, czyli są to opłaty o administracyjnym, a nie cywilnoprawnym 
charakterze. 
         Prawa osobiste pozostają zawsze przy autorze, są bowiem ściśle związane z jego osobą i wobec tego nie 
można skutecznie przenieść ich na inne podmioty. 
         Inaczej sprawa przedstawia się z prawami majątkowymi, które można sprzedać. Twórca może zatem 
przenieść je na inny podmiot, czemu służy zastosowanie odpowiedniej umowy o przeniesienie praw. 
 

PODMIOTY UPRAWNIONE I RELACJE MIĘDZY NIMI 
 
         Ogólnie przyjętą zasadą jest, że w przypadku powstania utworu (artystycznego wykonania) pełnia praw do 
nich przysługuje twórcy (artyście wykonawcy – por. art. 8 ust. 1 i art. 92 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych). Zasada ta w praktyce poddawana jest jednak licznym modyfikacjom, wynikającym ze specyfiki 
opracowywania poszczególnych utworów. 
         Modyfikacje te podzielone mogą zostać na dwie grupy sytuacji: 
1) w których autor nie ma wpływu na przypisanie innym osobom praw autorskich (wykonawczych) oraz 
2) w których przyznawanie tych praw innym podmiotom ma swoje źródło w woli samego twórcy, najczęściej w 
zawartej przez niego stosownej umowie. 
         Pierwszy z dwóch powyższych przypadków występuje wtedy, gdy ustawa przesądza, że prawa do danego 
dzieła przysługują innemu niż jego autor podmiotowi lub przechodzą z mocy ustawy na ten inny podmiot.  
         Jeżeli chodzi o sferę utworów i artystycznych wykonań, to wyjątki takie należą do zupełnej rzadkości 
(ograniczają się w zasadzie do przypadków tzw. dzieł zbiorowych, np. encyklopedii oraz przechodzenia praw 
majątkowych z pracownika na pracodawcę – zgodnie z art. 12 i art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych). Inaczej sprawa pod tym względem przedstawia się, biorąc pod uwagę inne nić 
wykonawcze prawa pokrewne, które z reguły przysługują określonemu podmiotowi, finansującemu powstanie 
chronionego dzieła. Na przykład prawa do fonogramów i wideogramów należą do ich producentów, pokrewne 
zaś prawa wydawnicze do wydawców. 
         Powyżej zasygnalizowane wyjątki od przysługiwania praw wyłącznych twórcy (artyście wykonawcy) 
dotyczą tylko praw majątkowych. Jeżeli chodzi natomiast o prawa osobiste, to nawet wtedy, gdy prawa 
majątkowe zgodnie z ustawą przypisać należy innemu podmiotowi, np. wydawcy encyklopedii, nie oznacza to, 
że podmiot ten uzyskuje też prawa osobiste do konkretnego dzieła (przysługują one twórcy). 
         W odróżnieniu od praw osobistych prawa majątkowe, jeśli wyjątkowo nie przysługują innym podmiotom 
niż twórca lub artysta, mogą przejść na inne osoby.  
         W przypadku wszystkich majątkowych praw autorskich i majątkowych praw wykonawczych przejście to 
następuje z chwilą śmierci twórcy (artysty), kiedy to prawa te przechodzą na jego spadkobierców. Często zdarza 
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się jednak, że prawa majątkowe do danego dzieła zmieniają swojego wyłącznego dysponenta wcześniej, 
niekiedy na długo przed śmiercią twórcy (artysty), nawet zaraz po ich powstaniu (wykreowaniu dzieła). 
         Do przejścia praw majątkowych na inny podmiot za życia twórcy (artysty) dochodzi najczęściej albo w 
drodze ich zrzeczenia się, albo ich zbycia. 
         Formuła zrzekania się autorskich lub wykonawczych praw majątkowych jest ustawowo niedookreślona. W 
praktyce najczęściej przedmiotem zrzeczenia się jest prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu 
(artystycznego wykonania), np. w przypadku oświadczenia twórcy dzieła plastycznego, wystawionego 
publicznie dla uatrakcyjnienia imprezy charytatywnej, iż zrzeka się on wynagrodzenia z tego tytułu. 
         Zbycie praw najogólniej może być podzielone na zbycie nieodpłatne (w postaci umów darowizny praw 
majątkowych) i odpłatne (w postaci umów sprzedaży czy zamiany praw majątkowych) – w zależności od tego, 
czy ze zbyciem praw wiąże się zapłata odpowiedniego wynagrodzenia z tego tytułu. Istotą zbycia praw jest ich 
przeniesienie z jednego podmiotu na drugi.  
         Prawa majątkowe do utworów lub artystycznych wykonań mogą przysługiwać wspólnie co najmniej dwóm 
podmiotom, przy czym zakres uprawnień każdego z tych podmiotów wyznaczony jest odpowiednim ułamkiem. 
         Wspólność praw majątkowych w częściach ułamkowych może być skutkiem różnych sytuacji. Najbardziej 
typowy jej przypadek występuje wówczas, gdy wynika ona ze wspólnego wykreowania danego dzieła przez 
dwie lub więcej osób, mających status odpowiednio współtwórców albo współwykonawców. Dotyczy to np. 
wykonania utworu symfonicznego przez orkiestrę.  
         Ustawową zasadą jest wówczas równość udziałów każdego ze współuprawnionych, jeśli nie umówią się w 
odmienny sposób (art. 9 st. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  
         Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości współtwórcy mogą zawrzeć między sobą stosowną umowę, która 
określi wielkość przysługujących im udziałów i w ten sposób pozwoli uniknąć ewentualnych sporów w tym 
zakresie.  
 

 UMOWY Z ZAKRESU PRAW AUTORSKICH (POKREWNYCH) 
 
         Utwory i artystyczne wykonania, a zwłaszcza te z nich, które posiadają określony walor komercyjny, mogą 
być przedmiotem cywilnoprawnego obrotu, co prowadzi do zmiany podmiotu uprawnionego do dysponowania 
nimi. Najczęściej obrót ten realizowany jest w praktyce poprzez zawieranie różnego rodzaju umów. 
         Każdy podmiot wyłącznie uprawniony stoi przed alternatywą: 1) czy ograniczyć się do korzystania ze 
swojego dzieła we własnym zakresie (na swój własny użytek), 2) czy też udostępnić go do korzystania innym 
podmiotom. 
         Pierwszy wariant w przypadku dzieł własności intelektualnej jest stosunkowo rzadko spotykany. Utwory i 
artystyczne wykonania kreowane są bowiem z reguły właśnie po to, żeby je upowszechnić. Każdy twórca i 
artysta chciałby mieć bowiem jak najszerszą publiczność, co stanowi o sukcesie, także komercyjnym, jego 
twórczości.  
         To, że z jednej strony dzieła z zakresu własności intelektualnej mogą być jednocześnie wykorzystywane 
przez wiele podmiotów, z drugiej zaś strony składają się na dziedzictwo kulturowe społeczeństwa (dobra 
kultury), dostęp do których zagwarantowany jest wszystkim obywatelom (zgodnie z art. 6 ust. 1 Konstytucji 
RP), powoduje, iż wyłączność korzystania z nich przez podmioty wyłącznie uprawnione, w tym twórców i 
artystów wykonawców, została przez ustawodawcę wyraźnie ograniczona. 
         Chodzi przede wszystkim o ograniczenia w postaci czasowego zakresu ochrony (wygasania praw 
autorskich i praw wykonawczych) oraz licencji ustawowych, w tym ze sfery dozwolonego użytku (por. art. 23-
35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
Komercyjny aspekt praw osobistych 
         Obrót utworami i artystycznymi wykonaniami kojarzony jest przede wszystkim ze sferą praw 
majątkowych, odpowiednio autorskich lub pokrewnych (wykonawczych). Nie oznacza to, że prawa osobiste, 
które obrotowi nie podlegają (nie można ich zbyć, pozostają one przy twórcy lub odpowiednio artysty aż do jego 
śmierci – por. art. 16 i art. 92 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), nie mają dla cywilnoprawnego 
obrotu w zakresie własności intelektualnej żadnego znaczenia. Pomimo bowiem tego, że nie są one 
przenoszalne, dają twórcom i artystom wykonawcom określone uprawnienia, których realizowanie często 
ujmowane jest w ramy odrębnych umów między twórcą (artystą) a podmiotem korzystającym z jego dzieła. 
         Najbardziej typowym przykładem jest tutaj umowa o pełnienie nadzoru autorskiego, prawo do którego jest 
właśnie osobistym prawem autorskim. Często w praktyce umowa ta traci swoją odrębność poprzez włączanie 
kwestii nadzoru autorskiego do treści innych umów, co można zaobserwować chociażby w przypadku 
wprowadzania postanowień, dotyczących nadzoru autorskiego do umów wydawniczych.  
         Twórca (artysta), który nie wyzbył się praw majątkowych do swojego dzieła, stoi przed następującą 
alternatywą: 1) albo nie robić nic i wtedy automatycznie, z chwilą jego śmierci prawa te przejdą na osoby 
wskazane do dziedziczenia z mocy ustawy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (por. art. 931 i nast. k.c.) – 
najczęściej są to osoby z kręgu najbliższej rodziny uprawnionego, jeśli takie występują, np. jego współmałżonek 
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i dzieci, 2) albo podjąć czynność prawną, na podstawie której określone osoby zostaną wskazane – jako te, 
którym prawa majątkowe mają przysługiwać po śmierci uprawnionego. W tym drugim przypadku chodzi o 
testament lub zapis, które stanowią tzw. jednostronne czynności prawne na wypadek śmierci. 
         W przypadku, gdy autor zdecyduje się, aby udostępnić swoje dzieło do korzystania innym osobom, 
realizuje tę decyzję poprzez rozporządzenie nim. Dotyczy to zarówno testamentowych rozporządzeń na wypadek 
śmierci, takich jak testamenty i zapisy, jak i znacznie częściej spotykanych rozporządzeń dwustronnych 
(umownych). 
         Podobnie jak w przypadku prawa własności prawo do rozporządzania utworem (artystycznym 
wykonaniem) może być realizowane dwutorowo: 1) jako prawo do udostępnienia chronionego dzieła innym 
podmiotom wyłącznie w celu skorzystania z niego, czyli prawo do rozporządzenia nim albo 2) jako wyzbycie się 
praw majątkowych do danego dzieła, czyli przeniesienie tych praw na inny podmiot, a więc prawo do 
rozporządzenia prawami. 
         Ten dwupodział sposobów dysponowania dobrami chronionymi znajduje swój wyraz w podziale umów z 
zakresu własności intelektualnej na dwie podstawowe grupy, czyli odpowiednio umowy licencyjne oraz umowy 
o przeniesienie praw autorskich (wykonawczych). 
         Zakres uprawnień, przekazanych licencjobiorcy lub nabywcy praw w związku z udostępnieniem utworu 
(artystycznego wykonania), może być, w zależności od potrzeb, bardzo różny, tzn. węższy lub szerszy. Najdalej 
idące jest pełne rozporządzenie, polegające na upoważnieniu drugiej strony umowy przez podmiot uprawniony 
do korzystania z chronionego dzieła we wszystkich, znanych zakresach, czyli na wszystkich polach eksploatacji. 
         W przypadku umów licencyjnych możliwa jest podmiotowa złożoność korzystania z licencjonowanego 
dobra, gdyż licencjobiorców może być w tym samym czasie bardzo wielu. Ich liczba uzależniona jest od rodzaju 
licencji. 
         Otóż licencjodawca, którym z reguły jest podmiot praw wyłącznych, np. twórca, może jednocześnie w tych 
samych zakresach przedmiotowych udzielać licencji różnym podmiotom. Są to tzw. licencje niewyłączne, 
stanowiące przeciwieństwo licencji wyłącznych, w układzie których licencjobiorca może być tylko jeden.            
         Wielości podmiotów równocześnie korzystających z danego dzieła sprzyja także umownie zastrzegana 
możliwość udzielania tzw. sublicencji, czyli licencji udzielanych przez licencjobiorców. Zakres korzystania z 
sublicencjonowanego dzieła przez sublicencjobiorcę nie może oczywiście wykraczać poza zakres upoważnienia 
umownego, jakie na podstawie licencji „wyższego stopnia” uzyskał sublicencjodawca. 
         Innymi słowy licencjodawca, który udziela licencji z możliwością sublicencjonowania, musi się liczyć z 
tym, iż poza licencjobiorcą z udostępnionego dzieła korzystać będą także sublicencjobiorcy. Z kolei 
licencjobiorca, który uzyskuje licencję niewyłączną, musi liczyć się z tym, że licencjodawca może w czasie 
trwania tej licencji upoważnić do korzystania z danego dzieła w takim samym zakresie także inne podmioty 
(innych niewyłącznych licencjobiorców). 
         W przeciwieństwie do prawa własności, które jest „wieczne” (istnieje tak długo, jak rzecz, z którą jest 
związane), rozporządzanie utworami (artystycznymi wykonaniami) jest czasowo ograniczone z uwagi na 
wygasanie majątkowych praw autorskich (wykonawczych) po upływie określonego terminu. 
         Jeżeli chodzi o umowy rozporządzające o przeniesienie praw, to zasadniczo zawarcie ich oznacza nabycie 
praw wyłącznych do czasu ich wygaśnięcia. Od woli nabywcy zależy zatem, czy np. przed wygaśnięciem 
uzyskanych umownie majątkowych praw autorskich do zakupionego utworu prawa te dalej odsprzeda, czy też 
zachowa je dla siebie (ewentualnie swoich następców prawnych, np. spadkobierców). 
         Kontekst czasowych ograniczeń rozporządzania utworami (artystycznymi wykonaniami) jest 
zdecydowanie bardziej widoczny w przypadku umów licencyjnych, które wygasają zasadniczo w dwojakim 
układzie:  
1) licencje udzielone na czas określony (domniemuje się, przy braku umownego sprecyzowania czasu licencji, 
że została ona udzielona na lat pięć – por. art. 66 ustawy o pawie autorskim i prawach pokrewnych) – z upływem 
umownie ustalonego terminu, 
2) licencje udzielone na czas nieokreślony – z upływem okresu ich wypowiedzenia (por. art. 68 powyższej 
ustawy). 
         Ograniczenia o terytorialnym charakterze dotyczą głównie obrotu licencyjnego. Ustawową zasadą jest 
bowiem, iż w braku odmiennych postanowień umowy licencyjnej, zawartej przez „polskiego” licencjobiorcę 
(mającego siedzibę w Polsce), dotyczy ona korzystania z udostępnionego dobra wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (por. art. 66 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), tzn. nie poza jej 
granicami. 
         Aspekt terytorialny korzystania z dzieł chronionych występuje także wówczas, gdy strony umowy 
pochodzą z dwóch różnych państw, np. jeśli polski wydawca zawiera umowę wydawniczą z autorem, 
zamieszkałym na terytorium Niemiec (obywatelem tego państwa). W tym przypadku powstaje pytanie, według 
którego prawa, polskiego czy niemieckiego, oceniana powinna być przedmiotowa umowa. 
         Dylemat ten można rozstrzygnąć poprzez  wprowadzenie do umowy wyraźnego postanowienia w tym 
zakresie, np. paragrafu przesądzającego, iż prawem właściwym jest prawo polskie.  
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         Z punktu widzenia zawarcia umowy podstawową kwestię stanowi jej forma. W przypadku umów, 
dotyczących utworów i artystycznych wykonań, wymóg zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
został przewidziany w stosunku do umów o przeniesienie majątkowych praw wyłącznych (odpowiednio 
autorskich lub wykonawczych) oraz wobec licencji wyłącznych. Brak zachowania tego wymogu powoduje, że 
ustna umowa nie wywołuje skutków prawnych, gdyż jest z mocy samego prawa nieważna. 
         W formie ustnej skutecznie zawierane być mogą tylko umowy licencyjne niewyłączne, ale i one zawierane 
są z reguły w formie pisemnej, co spowodowane jest względami dowodowymi. 
         Mimo iż własność intelektualna ma, jak sama nazwa wskazuje, niematerialny charakter, w obrocie 
umownym występuje w zmaterializowanej postaci. Aby bowiem z utworu czy artystycznego wykonania można 
było skorzystać, trzeba uzyskać do nich dostęp („wejść w ich posiadanie”), co realizowane jest w praktyce 
poprzez przekazanie korzystającemu materialnego nośnika, na którym dane dzieło zostało zapisane (utrwalone). 
         Dlatego też w umowach z zakresu prawa autorskiego i praw wykonawczych pojawia się zapis, zgodnie z 
którym licencjodawca (zbywca praw) zobowiązuje się dostarczyć licencjobiorcy (nabywcy) co najmniej jeden, 
odpowiedni do technicznych wymagań korzystania z utworu (artystycznego wykonania) jego materialny nośnik. 
         Samo dostarczenie nośnika jest niewystarczające, jeśli chodzi o dzieło, które w momencie podpisywania 
umowy jeszcze nie istnieje. W tym wypadku przekazanie nośnika musi zostać poprzedzone wytworzeniem 
dzieła. Wówczas możliwe jest zawarcie dwóch umów: 1) umowy o dzieło na wykonanie utworu (artystycznego 
wykonania) oraz 2) umowy licencyjnej albo umowy o przeniesienie praw do niego. W praktyce jednak z reguły 
zawierana jest w takich okolicznościach jedna umowa o dzieło, do której wpisuje się stosowne postanowienia w 
przedmiocie licencji albo odpowiednio przeniesienia praw. 
         Bardzo istotne jest, jak w umowie określony zostanie moment nabycia uprawnień do danego dzieła, tzn. od 
kiedy licencjobiorca będzie mógł korzystać z udzielonej mu licencji albo kiedy, tzn. z jakim momentem, 
nabywca praw wyłącznych je uzyskuje. 
         Z reguły termin nabycia uprawnień majątkowych odnoszony jest do innych terminów, związanych z 
realizacją umownych obowiązków. Może to być np. moment dostarczenia nośnika z zapisanym na nim dziełem, 
ale znacznie częściej jest to moment (data) przyjęcia dzieła. 
         W sytuacji, gdy wyraźne przyjęcie dzieła nie nastąpi, przyjmuje się dorozumiane przyjęcie go po pół roku 
od dnia dostarczenia dzieła zamawiającemu (por. art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych). Jest to istotne zwłaszcza przy umownym sformułowaniu, że prawa autorskie przechodzą na 
zamawiającego z dniem przyjęcia utworu. 
         Realizacja umów przez licencjobiorców (nabywców) sprowadza się, poza przyjęciem (odebraniem) 
przekazywanego im dzieła (nośnika, na którym dzieło to zostało zapisane), do uregulowania należności 
(wynagrodzenia) na rzecz zbywcy (licencjodawcy). 
         Jeżeli nabywcy (licencjobiorcy) zależy, aby rozporządzenie na jego rzecz danym dziełem miało 
nieodpłatny charakter, powinien to wyraźnie zastrzec w umowie, ponieważ w przeciwnym wypadku 
domniemuje się, że rozporządzenie ma odpłatny charakter (por. art. 43 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych), czyli licencjodawca (zbywca) może mimo braku w umowie wzmianki o wynagrodzeniu 
odpowiedniej zapłaty zażądać. 
         Odpłatne wynagrodzenia z tytułu rozporządzania utworami (artystycznymi wykonaniami) mają charakter 
albo ceny sprzedaży praw – w przypadku umów o ich przeniesienie, albo opłat licencyjnych – w przypadku 
licencji. 
         Wynagrodzenia przysługujące twórcom (artystom) z tytułu korzystania z ich dzieł podzielone mogą zostać 
na dwie podstawowe grupy: 
1) wynagrodzenia indywidualnie określone w umowach przez samych uprawnionych, niezależnie od tego, czy 
chodzi o przeniesienie paw, czy też o udzielenie licencji oraz  
2) tantiemy, charakterystyczne dla sfery zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (wykonawczymi). 
         W tym drugim przypadku twórcy (artyści) nie podpisują umów z użytkownikami, a wynagrodzenia 
(tantiemy) są im wypłacane przez pośredniczące w ich poborze i dokonujące ich repartycji (rozdziału) 
organizacje zbiorowego zarządzania, w tym ZAiKS. 
         Zasadniczo w praktyce obrotu umownego z udziałem twórców (artystów wykonawców) stosowane są trzy 
systemy wynagrodzenia: 1) ryczałtowy, 2) procentowy (prowizyjny) oraz 3) mieszany, procentowo-prowizyjny. 
Zastosowanie jednego z tych systemów zależy od tego, czy strony umowy o przeniesienie praw lub umowy 
licencyjnej uzależnią wysokość wynagrodzenia od korzyści z eksploatacji stanowiącego przedmiot eksploatacji 
dzieła, czy też nie. 
         Art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, iż w razie rżącej dysproporcji między 
wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może 
żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. 
         Dokonywanie płatności wynagrodzeń może odbywać się w systemie zaliczkowym, co dotyczy zwłaszcza 
umów, będących umowami o dzieło.          
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         W kontekście udzielania zaliczek warto zwrócić uwagę na art. 55 ust. 1 zdanie 2 stawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, zgodnie z którym nawet w przypadku stwierdzenia w dostarczonym zamawiającemu 
utworze usterek („wad fizycznych”) twórca zachowuje prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej 
niż 25% wynagrodzenia umownego. Otrzymaną przez twórcę częścią wynagrodzenia jest w praktyce najczęściej 
właśnie określona zaliczka. 
         Jeżeli chodzi o zasady stosowania wypowiedzeń i odstąpień od umów w obrocie utworami lub 
artystycznymi wykonaniami, to przedstawiają się najogólniej rzecz ujmując następująco: 
1) wypowiadanie jest formułą właściwą dla umów licencyjnych, odstępowanie zaś formułą właściwą dla 
umownego przenoszenia praw wyłącznych, podobnie jak w przypadku umów sprzedaży rzeczy, 
2) odstępowanie jest formułą właściwą dla umów o dzieło (wynika to z ogólnej, kodeksowej regulacji tych 
umów – por. np. art. 636 k.c.). 
         Od strony technicznej zarówno odstąpienie od umowy, jak i jej wypowiedzenie mają charakter 
jednostronnych oświadczeń woli. Jeśli zatem strona umowy chce ją wypowiedzieć albo od niej odstąpić, 
powinna skierować do swojego kontrahenta stosowne pismo, informujące go o podjęciu decyzji w tym zakresie, 
czyli właśnie oświadczyć mu swoją wolę w zakresie przedterminowego rozwiązania umowy (ze względów 
dowodowych najkorzystniej pismo takie wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). 
 

ZASADY OCHRONY PRAW TWÓRCY (ARTYSTY) 
 
         Szczególny system ochrony praw autorskich i pokrewnych praw wykonawczych (do artystycznych 
wykonań) może być rozpatrywany z podziałem na kilka podstawowych zakresów, m. in. w zależności od 
rodzaju naruszenia. W systemie tym zauważalne są dwa następujące, zasadnicze podziały: 
1) na ochronę cywilnoprawną oraz karnoprawną (z zastosowaniem rozwiązań z zakresu prawa cywilnego albo 
odpowiednio prawa karnego), 
2) na ochronę praw osobistych oraz na ochronę praw majątkowych. 
         Wart zasygnalizowania jest także podział na kwestie materialne ochrony interesów (praw) autorów, 
sprowadzające się przede wszystkim do problematyki rodzaju roszczeń i czynów zabronionych oraz zasad 
ochrony, z drugiej zaś strony na kwestie proceduralne, czyli trybu jej dochodzenia.  
         Ochrona cywilnoprawna może występować najogólniej rzecz ujmując w dwojakiej postaci: ochrony 
ustawowej oraz ochrony kontraktowej. 
         Ochrona ustawowa (por. art. 78-80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) to ochrona, którą 
można zastosować wobec każdego naruszenia praw autorskich lub praw wykonawczych, czyli niezależnie od 
tego, czy twórcę (artystę) wiąże z naruszycielem określona umowa. Jest to co do zasady modyfikacja ochrony na 
zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego, o której mowa w art. 24 k.c. (jeśli chodzi o ochronę dóbr osobistych) 
oraz w art. 415 i nast. k.c. (jeśli chodzi o odpowiedzialność odszkodowawczą). 
         Jeżeli chodzi natomiast o tzw. ochronę kontraktową, to wynika ona z zasad obrotu umownego, które na 
potrzeby prawa autorskiego i paw wykonawczych reguluje w sposób szczególny Rozdział V ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.  
         Warte uwagi są także ogólne zasady ochrony kontraktowej z Księgi III k.c. Chodzi tu zwłaszcza o zasady 
kontraktowej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (por. art. 471 i nast. k.c.) 
oraz o kodeksową regulację umowy o dzieło (por. art. 627 i nast. k.c.) – w stosunku do tych umów licencyjnych i 
umów o przeniesienie praw, które są równocześnie umowami o dzieło. 
         O tym, czy w danym przypadku doszło do naruszenia praw twórcy (artysty), decyduje to, czy zachowaniu 
innego podmiotu można przypisać przymiot bezprawności. Kluczowe znaczenie przy rozstrzyganiu tej kwestii 
mają dwie okoliczności: 1) czy uzyskana została zgoda autora na konkretną eksploatację (uznaje się, że zgoda 
uprawnionego bezprawność wyłącza) oraz 2) czy uprawnionemu wypłacone zostało odpowiednie 
wynagrodzenie (przy założeniu, że nie zgodził się on na nieodpłatne skorzystanie przez inny podmiot z 
przysługującego mu dzieła). 
         W aspekcie proceduralnym jednym z podstawowych dylematów ochrony cywilnoprawnej jest podjęcie 
decyzji, czy w razie powstania konfliktu między twórcą (artystą) a innym podmiotem, naruszającym prawa 
autorskie lub odpowiednio wykonawcze, skierować sprawę do sądu, czy też spróbować rozstrzygnąć ją 
polubownie, czemu służy zawarcie stosownej ugody. 
         Ugoda to umowa, polegająca na zawarciu kompromisu, kończącego określony spór. Podpisanie jej jest 
możliwe tylko pod warunkiem polubownego nastawienia obu stron konfliktu, choć np. już w umowie zapisać 
można zobowiązanie do podejmowania w pierwszej kolejności prób jego ugodowego zakończenia. 
         Nie oznacza to, że skierowanie sprawy do sądu kończy możliwość zawarcia ugody, do której może 
przecież dojść równie dobrze po wniesieniu pozwu do sądu, co prowadzi do umorzenia postępowania.  
         Jeśli próba zawarcia ugody się nie powiedzie, autor staje przed decyzją o wszczęciu postępowania. W tym 
celu wnieść musi do sądu odpowiedni pozew. 
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         Pozwy w sprawach o naruszenie praw autorskich lub wykonawczych to najczęściej tzw. pozwy o 
zasądzenie, czyli pozwy, w ramach twórca (artysta) domaga się nałożenia na naruszyciela określonego 
obowiązku. Z reguły chodzi o zasądzenie konkretnego roszczenia.  
         Wśród roszczeń majątkowych, których celem jest uzyskanie zaspokojenia roszczeń finansowych, twórcy 
(artyści) zainteresowani w praktyce są przede wszystkim składaniem dwojakiego rodzaju pozwów 
zasądzających, tzn.: 
1) pozwów o zapłatę; chodzi w tym przypadku o zasądzenie płatności określonego wynagrodzenia, np. do 
zapłaty którego kontrahent twórcy zobowiązał się w umowie o przeniesienie majątkowych praw autorskich. 
Pozwy o zapłatę o zatem zasadniczo w omawianym zakresie pozwy o wynagrodzenie; 
2) pozwów o odszkodowanie; pozwy te zasadne są wówczas, gdy autor ponosi w związku z działaniem innego 
podmiotu określoną szkodę.  
         Składając w sądzie pozwy zarówno o zapłatę wynagrodzenia, jak i o odszkodowanie, warto pamiętać o 
żądaniu również odsetek za zwłokę. 
         Decydując się na wszczęcie sprawy przed sądem trzeba mieć świadomość poniesienia w związku z tym 
określonych kosztów. Chodzi w tym przypadku zasadniczo o dwojakiego rodzaju wydatki: wpis sądowy oraz 
koszty zastępstwa procesowego, czyli reprezentowania twórcy (artysty)  przez adwokata lub radcę prawnego, 
jeśli na reprezentację taką powód (wnoszący pozew autor) się zdecyduje. 
         Specyfiką procedury w sprawach cywilnych o naruszenie praw autorskich lub praw wykonawczych jest to, 
że sądem właściwym w tych sprawach jest sąd okręgowy (por. art. 17 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego 
oraz art. 103 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  
         Właściwość miejscową sądu okręgowego określa się z reguły według miejsca zamieszkania albo siedziby 
pozwanego (naruszyciela). Jeśli zatem np. twórca mieszkający w Warszawie chce pozwać wydawcę, mającego 
siedzibę we Wrocławiu, a umowa wydawnicza nie określa właściwości miejscowej sądu w sposób odrębny, 
pozew powinien zostać skierowany do okręgowego sądu cywilnego z siedzibą we Wrocławiu. 
         Poza najczęściej występującymi w praktyce pozwami o zasądzenie w interesie twórców (artystów) leżeć 
może skorzystanie także z dwóch innych rodzajów pozwów, a mianowicie pozwów o ustalenie oraz pozwów o 
ukształtowanie. 
         Pozwy o ustalenie to ściśle rzecz ujmując pozwy o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego 
lub prawa, o których mowa w art. 189 k.p.c. W ramach tych pozwów twórca (artysta) może np. zgłosić żądanie, 
aby sąd ustalił, że przysługują mu prawa wyłączne do danego dzieła (jest jego autorem). 
         Inny charakter mają pozwy, zmierzające do ukształtowania praw, a konkretnie prawnych relacji między 
powodem (twórcą lub artystą) a pozwanymi (innymi podmiotami).  
         Najbardziej charakterystyczny przypadek pozwów o ustalenie to pozwy, w których współtwórca 
(współwykonawca) zwraca się do sądu o sprecyzowanie wielkości udziałów, jakie przysługują poszczególnym 
współautorom we wspólnych (wspólnie im przysługujących) prawach majątkowych do współautorskiego dzieła.  
         W przypadku naruszeń praw autorskich lub praw wykonawczych, stanowiących czyny społecznie 
niebezpieczne, czyli stanowiących zagrożenie nie tylko dla indywidualnych interesów poszczególnych twórców 
(artystów), ale godzących również w porządek społeczny i ogólnie zasady uczciwości, możliwe jest dochodzenie 
przez osoby uprawnione odpowiedzialności karnej wobec osób naruszających ich prawa. Problematyce tej 
poświęcony jest Rozdział 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
         To, że określone naruszenie stanowi przestępstwo w rozumieniu prawa karnego, nie wyklucza dochodzenia 
odpowiedzialności na drodze procesu cywilnego. Twórca (artysta) może zatem równolegle wszcząć 
postępowanie cywilne i postępowanie karne. 
         Proces karny wymierzony jest w konkretne osoby fizyczne, nie zaś w instytucje, np. szkoły. 
         Podobnie jak w przypadku ochrony cywilnoprawnej, ochronie karnoprawnej podlegają zarówno prawa 
osobiste, jak i prawa majątkowe, przysługujące twórcom (artystom). 
         Jeżeli chodzi o ochronę tych pierwszych, to najbardziej spektakularnym przestępstwem, występującym w 
praktyce przede wszystkim na gruncie twórczej działalności muzycznej i literackiej, jest plagiat, czyli kradzież 
intelektualna cudzej twórczości (por. art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
         Z kolei odnośnie do praw majątkowych najbardziej charakterystycznym przestępstwem, wymierzonym w 
te prawa, jest piractwo intelektualne, sprowadzające się do nielegalnego, czyli dokonywanego bez wiedzy i 
zgody podmiotu uprawnionego, kopiowania jego utworów (artystycznych wykonań) w celu zarobkowej 
sprzedaży bezprawnie zwielokrotnionych ich egzemplarzy (por. art. 117 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych). 
         Przestępstwa wymierzone w prawa twórców (artystów) ścigane są zasadniczo w dwojakim trybie: 1) w 
postępowaniu wszczynanym z urzędu, bez względu na zgłoszenie wniosku przez podmiot uprawniony albo 2) w 
postępowaniu wszczynanym na wniosek (por. art. 122 ustawy o pawie autorskim i prawach pokrewnych).  
         Oba te tryby ścigania przestępstw mają publicznoprawny charakter, tzn. główną rolę odgrywa w nich jako 
organ ścigania prokurator, mający status oskarżyciela publicznego. 
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         Różnica między tymi dwoma trybami polega jednak na tym, iż w pierwszym przypadku prokurator może, a 
w zasadzie powinien wszcząć dane postępowanie z urzędu, z własnej inicjatywy, po uzyskaniu informacji o 
popełnieniu ściganego w tym trybie przestępstwa.  
         W drugim natomiast przypadku potrzebny jest wniosek pokrzywdzonego, czyli zasadniczo twórcy 
(artysty), który powinien w ten sposób dać wyraz temu, że zależy mu na ukaraniu sprawcy danego naruszenia 
jego praw, które to naruszenie stanowi określone przestępstwo.  
         Większość spraw karnych o ściganie przestępstw, wymierzonych w prawa autorskie lub w prawa 
wykonawcze, ściganych jest obecnie na wniosek pokrzywdzonego. Tryb ścigania z urzędu zarezerwowany 
został dla przestępstw kwalifikowanych, w przypadku których stopień społecznego niebezpieczeństwa 
bezprawnego czynu jest szczególnie duży, zwłaszcza jeśli sprawca z naruszania cudzych praw autorskich lub 
praw wykonawczych uczynił sobie stałe źródło dochodu, chociażby prowadząc nielegalną wytwórnię 
fonograficzną (produkującą pirackie fonogramy). 
 
   

Omówienie wybranych przepisów ustawy o prawie autorskim: 

 

         Art. 23. 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. 
 
Istota regulacji 
         Art. 23 zawiera regulację dozwolonego użytku osobistego z cudzych utworów. Chodzi w tym przypadku o 
sytuacje, w których osoby fizyczne mogą dla swych własnych, prywatnych celów korzystać z tych utworów 
nieodpłatnie (bez konieczności uiszczania twórcom wynagrodzenia) oraz bez potrzeby uzyskiwania od twórców 
zgody na takie korzystanie. 
         Dozwolony użytek osobisty został ograniczony jeżeli chodzi o rodzaje utworów, z których można w jego 
ramach korzystać. Są to dwa ograniczenia. 
         Po pierwsze dozwolony użytek osobisty dotyczy utworów już rozpowszechnionych, nie może zatem 
znaleźć zastosowania do utworu jeszcze nierozpowszechnionego, np. pozostającego w rękopisie tworu 
literackiego. 
         Po drugie użytek ten wyłączony albo ograniczony został w stosunku do następujących kategorii utworów: 
1) utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, 2) twórczych, elektronicznych baz danych 
(art. 23 ust. 1 zdanie 2) oraz 3) programów komputerowych (art. 77). 
         Pod względem podmiotowym z już rozpowszechnionego utworu korzystać może dla swoich własnych 
celów nie tylko jedna osoba, czyli indywidualny użytkownik, uzyskujący legalny dostęp do tego utworu, ale 
także wszystkie osoby, pozostające z tym użytkownikiem w związku osobistym (ust. 2 art. 23). 
 
Wskazówki praktyczne 
         I. Dozwolony użytek osobisty dotyczy korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu, co wyklucza ich 
kopiowanie przez użytkownika, np. w celu przekazania kopii zakupionej książki osobie z kręgu własnej rodziny. 
         II. Związek osobisty, który nie został w ust. 2 sprecyzowany w sposób zamknięty, kojarzony być powinien 
z więziami emocjonalnymi między konkretnymi osobami. Związkiem takim będzie np. konkubinat, natomiast 
nie relacje czysto zawodowe, np. na linii przełożony – podwładny pracownik, które bardzo często nie pokrywają 
się ze stosunkami towarzyskimi. 
 
Związki z innymi przepisami – art. 77 i art. 100. 
         Rozpowszechnienie utworu – art. 6 ust. 1 pkt 3. 
         Bazy dane spełniające cechy utworu – art. 3. 
         Pokrewieństwo – Tytuł II ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 
59 z późn. zm.). 
 
Wybrana literatura przedmiotu 
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A. Kowalik, Zwielokrotnianie i kopiowanie utworów do własnego użytku osobistego, Przegląd Ustawodawstwa 
Gospodarczego, nr 9 z 1999 r., 
W. Machała, Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim, Warszawa 2003. 

 
         Art. 27. Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, 
korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze 
fragmentów rozpowszechnionego utworu. 
 
Istota regulacji 
         Art. 27 ustanawia licencję ustawową dla instytucji naukowych i oświatowych, w tym m. in. dla szkół, czyli 
dla podmiotów, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności naukowej lub 
oświatowej (edukacyjnej). 
         Zakres tej licencji ograniczony został celem korzystania z utworów, którym musi być cel dydaktyczny lub 
cel prowadzenia własnych badań, a więc realizacja zadań statutowych powyższych instytucji. 
         Podobnie jak w przypadku innych licencji ustawowych instytucje naukowe i oświatowe mogą na 
podstawie art. 27 korzystać z utworów już wcześniej rozpowszechnionych, przy czym przedmiotem 
wykorzystania może być tutaj zarówno oryginalna wersja tych utworów, jak również ich tłumaczenia. 
Analogicznie zatem jak w przypadku licencji z art. 25 (por. ust 3 tego artykułu) użytkownicy nie muszą martwić 
się o uzyskiwanie zezwoleń twórców tłumaczonych utworów a korzystanie z ich tłumaczeń, czego zasadniczo 
wymaga art. 2 ust. 2. 
         Z drugiej strony, mimo ogólnie dopuszczonego korzystania z rozpowszechnionych tworów ustawodawca 
zastrzegł, że zwielokrotnianie ograniczone jest w ramach powyższej licencji do sporządzania fragmentów 
rozpowszechnionych utworów. 
         Za działanie nielegalne uznać należałoby w związku z tym kopiowanie przez instytucje naukowe lub 
oświatowe rozpowszechnionych utworów w całości, np. tworzenie przez szkoły kserokopii całych podręczników 
w celu ich przekazania poszczególnym uczniom. 
 
Wskazówki praktyczne 
         I. Licencja z art. 27 może być zastosowana przez instytucje naukowe w stosunku do rozpowszechnionych 
utworów ich własnych pracowników niezależnie od tego, czy dana instytucja skorzystała z przysługującego jej 
na podstawie art. 14 pierwszeństwa publikacji takich utworów. 
         II. Ani instytucje naukowe, ani instytucje oświatowe, w tym szkoły, nie mogą natomiast powoływać się na 
powyższą licencję w stosunku do utworów, które nie zostały jeszcze rozpowszechnione, co dotyczy np. 
pozostających w maszynopisach prac doktorskich czy prac zaliczeniowych uczniów, dokumentujących przebieg 
ich edukacji. W razie chęci skorzystania z tego typu niedostępnych publicznie utworów zainteresowana 
instytucja powinna uzyskać stosowną zgodę uprawnionego twórcy, która odnośnie do twórczych prac 
niepełnoletnich uczniów z reguły przekłada się formalnie na odpowiednie oświadczenie złożone przez ich 
rodziców. 
 
Związki z innymi przepisami – art. 77 i art. 100. 
         Odnośnie do pojęcia instytucji naukowej: 
1) jeżeli chodzi o jednostki badawczo-rozwojowe – ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-
rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z późn. zm.), w szczególności art. 1 i art. 2 tej ustawy, 
2) jeżeli chodzi o Polską Akademię Nauk – ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 
Nr Nr 75, poz. 469 z późn. zm.), w szczególności art. 1, art. 2 i Rozdział 5 tej ustawy, 
3) jeżeli chodzi o uczelnie – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 
późn. zm.), w szczególności art. 2 ust. 1 pkt 1-3 i art. 13 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, 
4) jeżeli chodzi o definicję jednostek naukowych – art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki – Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm. 
         Instytucje oświatowe – por. wykaz jednostek, które obejmuje system oświaty, określony w art. 2 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
         Badania – por. definicję badań naukowych z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.). 
         Utwór rozpowszechniony – art. 6 ust. 1 pkt 3. 
 
         Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoły mogą: 
1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych; 
2) sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, 
zachowania lub ochrony własnych zbiorów; 
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3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu 
informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek. 
 
Istota regulacji 
         Art. 28 przewiduje licencję ustawową dla instytucji, specjalizujących się w gromadzeniu i udostępnianiu 
różnych zbiorów, którymi w mniejszym lub większym stopniu są utwory. Licencja ta jest istotna w pierwszej 
kolejności dla bibliotek której zbiory składają się w większości z utworów. 
         Jeżeli chodzi o szkoły, to art. 28 jest dla nich ważny z punktu widzenia funkcjonowania szkolnych 
bibliotek, natomiast odnośnie do archiwów w takim zakresie, w jakim zgromadzone w nich materiały archiwalne 
są chronione prawami autorskimi (w archiwach państwowych w pierwszej kolejności gromadzone są z jednej 
strony materiały pochodzące sprzed wielu lat, w tym z minionych epok historycznych, z drugiej zaś strony 
dokumenty i materiały urzędowe, które zgodnie z art. 4 komentowanej ustawy nie stanowią przedmiotu prawa 
autorskiego). 
         Podstawowe znaczenie mają uprawnienia z kt 1 i pkt 3 art. 28, polegające na udostępnianiu twórczych 
zbiorów – albo poprzez wypożyczanie egzemplarzy utworów, albo za pośrednictwem terminali 
informatycznych, oczywiście o ile dana instytucja jest przygotowana do takiej elektronicznej obsługi 
użytkowników. 
         Ograniczony zakres zastosowania ma zaś uprawnienie z pkt 2 art. 28. Może być ono uruchomione tylko w 
razie potrzeby uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów. Choć z przepisu tego wyraźnie to nie 
wynika, powinien być on stosowany wyjątkowo, gdy wskazane w nim cele nie mogą być uzyskane w inny 
sposób, np. w drodze zakup przez bibliotekę egzemplarzy danego utworu dostępnych na rynku. 
 
Wskazówki praktyczne 
         I. Dopuszczone przez art. 28 udostępniane i wyjątkowe zwielokrotnianie utworów uwarunkowane jest ich 
wcześniejszym rozpowszechnieniem. Art. 28 nie upoważnia wobec tego do udostępniania lub zwielokrotniania 
przez biblioteki, archiwa i szkoły utworów, które rozpowszechnione jeszcze nie zostały, co ma miejsce np. w 
przypadku zdeponowania w bibliotece przez autora rękopisu utworu literackiego bez wyraźnej zgody twórcy na 
jego rozpowszechnianie. 
         II. Uprawnienia z pkt 3 art. 28 nie należy kojarzyć z udostępnianiem utworu za pośrednictwem Internetu. 
W przepisie tym mowa jest bowiem o udostępnianiu utworów za pośrednictwem terminali znajdujących się na 
terenie uprawnionych jednostek, podczas gdy wprowadzenie utworu do sieci Internetu umożliwia skorzystanie z 
niego przez każdą osobę, mającą dostęp do Internetu, w miejscu przez nią wybranym, np. w swoim prywatnym 
mieszkaniu. 
         Art. 28 nie daje zatem podstaw do tworzenia internetowych bibliotek, obejmujących utwory nadal 
korzystające z ochrony majątkowych praw autorskich. 
 
Związki z innymi przepisami – art. 30¹, art. 77 i art. 100. 
         Biblioteki – art. 2, art. 4, art. 8 i art. 10-12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, 
poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 2 i art. 8-14 stawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). 
         Szkoły – por. art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.). 
         Archiwa – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 673 z późn. zm.), w szczególności Rozdziały 3 i 4 tej ustawy. 
         Utwór rozpowszechniony – art. 6 ust. 1 pkt 3. 
 
Wybrana literatura przedmiotu 
B. Howorka, Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej, Warszawa 1997. 
 
         Art. 29. 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. 
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Istota regulacji 
         Art. 29 reguluje tzw. dozwolone prawo cytatu – w formule ogólnej (ust. 1) oraz dwóch jego szczególnych 
przypadków (ust. 2 i ust. 2¹). Co do zasady dozwolone cytaty mogą być dokonywane nieodpłatnie, z wyjątkiem 
dozwolonych cytatów, uregulowanych w sposób szczególny (ust. 3). 
         Cytaty mogą być zamieszczane w utworach stanowiących samoistną całość, którymi są także podręczniki, 
wypisy i antologie. Przedmiotem cytowania mogą być natomiast, pod warunkiem ich wcześniejszego 
rozpowszechnienia, drobne utwory w całości albo ich fragmenty (urywki). 
         Dozwolony cytat może zostać na podstawie art. 29 zastosowany, jeśli użycie go jest ustawowo 
uzasadnione. W przypadku antologii, podręczników i wypisów usprawiedliwieniem cytatów są cele dydaktyczne 
lub naukowe, natomiast pozostałe cytaty trzeba uzasadniać potrzebą wyjaśniania, analizy krytycznej, nauczania 
lub prawami gatunku twórczości. 
         W związku z powyższym uznać należy, że dozwolone cytaty są właściwe przede wszystkim dla twórczości 
naukowej lub dydaktycznej, choć mogą występować także tam, gdzie cytowanie należy do istoty konstrukcyjnej 
określonych utworów, co ma miejsce np. w przypadku ksiąg cytatów czy sprawozdań o aktualnych 
wydarzeniach (por. art. 26). 
 
Wskazówki praktyczne 
         I. Podobnie jak w przypadku licencji nadawczej z art. 21 ust. 1 art. 29 ust. 1 posługuje się niedookreślonym 
sformułowaniem „drobnych utworów”. Nieprecyzyjne są także użyte w art. 29 pojęcia „urywek” i „fragment”. 
         Zakres cytatu odnoszony być powinien z jednej strony do występującej w danym przypadku potrzeby 
bezpośredniego odniesienia się do cudzego utworu poprzez przytoczenie go w odpowiedniej części, z drugiej zaś 
strony istotną wskazówkę dla użytkownika stanowi objętość obu utworów – cytowanego i wymagającego 
zastosowania cytatu.  
         Zupełnie inaczej postrzegać należy np. „urywek” w odniesieniu do dzieła literackiego, liczącego kilkaset 
stron, niż w przypadku krótkiej, kilkustronicowej pracy literackiej. 
         II. Cytat powinien być wyraźnie zaznaczony, np. przez zastosowanie cudzysłowu oraz wskazanie źródła 
cytatu, czyli utworu, z którego cytat pochodzi oraz jego twórcy (por. art. 34).  
         Nie jest wystarczające ogólne powołanie utworów, z których autor korzystał przy tworzeniu swojego 
dzieła, jeśli z utworów tych zostały przejęte dosłownie określone fragmenty. Brak oznaczenia cytatu grozi 
uznaniem takiej praktyki za naruszenie autorskich praw osobistych innych twórców (por. art. 16 pkt 2), a w 
ostateczności nawet za stanowiący przestępstwo plagiat (por. art. 115 ust. 1), np. jeśli utwór powstał jako 
zakamuflowana kompilacja cytatów z innych twórczych dzieł. 
         III. Dozwolone prawo cytatu kojarzone jest najczęściej z cytowaniem utworów słownych. W praktyce 
istotnie utwory te najczęściej są cytowane, art. 29 ust. 1 daje podstawę przytaczania na zasadach w nim 
określonych także innych rodzajów utworów, np. muzycznych, plastycznych czy nawet filmowych. 
 
Związki z innymi przepisami – art. 16 pkt 2, art. 30¹, art. 34, art. 100 i art. 115 ust. 1. 
         Utwór rozpowszechniony – art. 6 ust.1 pkt 3. 
         Antologia – art. 3. 
 
Wybrane orzeczenia sądowe 
 
Wyrok SN z 23 listopada 2004 r., sygn. akt I CK 232/04, OSNC, nr 11 z 2005 r., poz. 195: 
         Przytoczenie cudzego utworu nawet w całości jest dozwolone, jeżeli następuje w celu określonym w art. 29 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 
80, poz. 904 ze zm.), przy czym przytaczany utwór musi pozostawać w takiej proporcji do wkładu twórczości 
własnej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne dzieło. 
 
Wybrana literatura przedmiotu 
M. Szaciński, Dozwolone cytaty w prawie autorskim, Palestra, nr 5-6 z 1996 r., str. 17-21. 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z PRAKTYKI SZKOLNEJ 
 
1. Czy w ramach przedmiotu historia sztuki dopuszczalne jest korzystanie z Internetu w celu zapoznania 
uczniów z dziełami sztuki (strony galerii, strony hobbystów) ? 
 
         Samo kopiowanie z Internetu, tzn. wchodzenie na strony www w celu zapoznania się z ich treścią, nie jest 
objęte zakresem majątkowych praw autorskich, w związku z czym nie wymaga uzyskiwania zgody od 
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podmiotów uprawnionych (autorów). Dotyczy to także szkół, które mają dostęp do sieci Internetu i posługują się 
Internetem w celach edukacyjnych – poprzez umożliwianie uczniom, w czasie zajęć lub poza nimi, możliwość 
korzystania z rozpowszechnianych w Internecie treści, także jeśli znajdują się one na prywatnych stronach www. 
         Zgoda podmiotu uprawnionego (autora) musi być natomiast uzyskana na wprowadzenie utworu to sieci 
Internetu, gdyż jest to odrębne pole eksploatacji, które kryje się pod pojęciem publicznego udostępnienia utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (por. art. 50 
pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
          
2. Czy można drukować ze stron internetowych reprodukcje i wykorzystywać je do celów edukacyjnych ? 
 
         Drukowanie ze stron internetowych reprodukcji przez szkoły budzi zastrzeżenia ze względu na brak 
wystarczającej podstawy prawnej. 
         Co prawda wart. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, instytucje oświatowe, czyli 
szkoły, mogą w celach dydaktycznych korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu 
oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. 
         Przepis ten, co wyraźnie wynika z jego brzmienia, dopuszcza jednak powielanie tylko fragmentów 
utworów, wobec czego na tej podstawie, bez obawy o zarzut naruszenia cudzych praw autorskich, szkoła może 
drukować jedynie fragmenty reprodukcji, np. obrazów, a nie reprodukcje dzieł sztuki w całości. 
         Można natomiast dokonywać drukowania ze stron internetowych reprodukcji takich dzieł sztuki, które nie 
są już chronione w zakresie majątkowych praw autorskich ze względu na wygaśnięcie tych praw, co dotyczy 
utworów dawno zmarłych twórców, np. Stanisława Wyspiańskiego (por. art. 36 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych). 
         Nie ma poza tym przeszkód, aby dostępne w Internecie reprodukcje były drukowane przez samych 
uczniów, którzy mogą to czynić we własnych celach edukacyjnych w ramach dozwolonego użytku osobistego 
(por. art. 23 powyższej ustawy). 
 
3. Czy można publikować prace plastyczne uczniów w Internecie, w katalogach wystaw szkolnych, 
materiałach promocyjnych szkoły, ulotkach reklamowych ? 
 
         Rozpowszechnianie przez szkołę w Internecie lub w inny sposób prac plastycznych uczniów jest 

dopuszczalne, jeśli odbywa się za zgodą uczniów (ich rodziców), tzn.: 

1) doszło do przeniesienia na szkołę majątkowych praw autorskich do rozpowszechnianej pracy w danym 
zakresie, np. w zakresie jej wprowadzenia do Internetu albo 
2) szkoła uzyskała na określone rozpowszechnienie stosowne zezwolenie (licencję). 
         Stąd też w praktyce szkół, nie tylko zresztą artystycznych, coraz częściej stosuje się uzyskiwanie od 
rodziców uczniów stosownej zgody na korzystanie z prac (utworów) ich dzieci, także np. poprzez wprowadzanie 
ich na stronę www szkoły. 
         Wymóg działania w tym zakresie za zgodą osób uprawnionych ma ogólny charakter, tzn. występuje 
niezależnie od celu, w jakim szkoła chce pracę ucznia wykorzystać. Warto jednak w tym kontekście poczynić 
dwa zastrzeżenia: 
1) że wówczas, gdy praca ma być wykorzystana w celach reklamowych (promocyjnych), tym bardziej 
należałoby wyraźnie ustalić (w interesie szkoły), iż zgoda na skorzystanie z pracy ucznia ma nieodpłatny 
charakter oraz 
2) że zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno rozpowszechniać (bez 
konieczności uzyskiwania zgody osoby uprawnionej oraz wypłacania jej odpowiedniego wynagrodzenia) utwory 
wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w 
katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o 
aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji. 
 
4. Czy dopuszczalne jest korzystanie na zajęciach dydaktycznych z nagrań utworów ściągniętych z 
Internetu, rozpowszechnianych w formacie mp3 ? 
 
         Co do zasady korzystanie takie nie powinno mieć miejsca, a to dlatego, że: 

1) co prawda szkoła na podstawie art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych może korzystać z 
utworów w celach dydaktycznych, ale po pierwsze w grę wchodzi w tym przypadku sporządzanie tylko 
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fragmentów rozpowszechnionych utworów, po drugie zaś nie ma pewności, że utwory dostępne w Internecie w 
formacie mp3 znalazły się tam legalnie (za wiedzą i zgodą osób uprawnionych), 
2) format mp3 służy zasadniczo wymianie plików muzycznych przez użytkowników prywatnych (osoby 
fizyczne), 
3) ściągając nagrania z Internetu należy mieć świadomość tego, że poza utworami pozyskuje się w ten sposób 
dwa inne dobra, chronione prawami pokrewnymi, czyli artystyczne wykonania i fonogramy, wobec czego 
istnieje tym większe ryzyko, że naruszy się wówczas prawa innych podmiotów, np. producentów fonogramów. 
 
5. Czy nagrania występów uczniów mogą być udostępniane w Internecie (na stronie www szkoły) ? 
 
         Występy uczniów to artystyczne wykonania, chronione prawami pokrewnymi (por. art. 85 i art. 86 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych), do których z mocy art. 92 tej ustawy stosuje się odpowiednio zasady 

dotyczące ochrony utworów. Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 lit. c) wprowadzanie artystycznych wykonań do 

Internetu stanowi odrębne pole eksploatacji (pole to kryje się w tym przepisie pod pojęciem „publicznego 

udostępniania artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym”). 

         Jeśli zatem szkoła chce, bez obawy narażenia się na zarzut praw do artystycznych wykonań, dokonanych 
przez uczniów, wprowadzić te wykonana do Internetu, powinna uzyskać na to co najmniej zgodę uczniów 
(reprezentujących ich rodziców), względnie nabyć majątkowe prawa pokrewne do uczniowskich artystycznych 
wykonań w tym zakresie. 
         Nawet bowiem jeśli występu uczniów miały charakter publiczny, czyli można mówić o ich 
rozpowszechnieniu, to umieszczenia takich artystycznych wykonań w Internecie trudno uznać za korzystanie z 
nich w celach dydaktycznych w rozumieniu art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (przepis 
ten z mocy art. 100 tej ustawy stosuje się odpowiednio do artystycznych wykonań). 
 
6. Czy szkoła może nagrywać występ artysty zaproszonego na szkolny koncert i umieszczać w Internecie w 
celach promocyjnych fragment tego występu ? 
 
         Zarówno nagrywanie występu artysty, jak i wprowadzanie nagrania tego występu do Internetu, to zakresy 

wykorzystania, na które szkoła powinna mieć zgodę zaproszonego artysty, gdyż wyłączność na korzystanie z 

artystycznych wykonań w tym obszarze przysługuje z  mocy ustawy artyście (chodzi o pola eksploatacji, 

wskazane odpowiednio w art. 86 ust. 1 pkt 2 lit. a) i c) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

         Żeby legalnie skorzystać z występu artysty w powyższym zakresie szkoła powinna uzyskać od niego zgodę 
na takie wykorzystanie, np. w drodze zawarcia z nim odpowiedniej umowy licencyjnej. Łączy się z tym 
obowiązek zapłaty artyście stosownego wynagrodzenia, tym bardziej jeśli wykorzystanie artystycznych 
wykonań ma mieć cel promocyjny, chyba że artysta wyraźnie zrzeknie się wynagrodzenia z tego tytułu.  

 

7. Kto posiada prawa autorskie do szkolnych stron internetowych, jakie powinny być zabezpieczenia w 
tym zakresie ? 

 

         Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest projekt strony www – projekt informatyczny oraz 
projekt graficzny. W związku z tym szkoła, zamawiając projekty swojej firmowej strony www, zadbać 
powinna o to, aby w umowie, na podstawie której projekty te są zamawiane, znalazły się postanowienia o 
nabyciu przez szkołę w odpowiednim zakresie majątkowych praw autorskich do tych szczególnego rodzaju 
utworów. Wówczas prawa te będą przysługiwały szkole i ona będzie ich wyłącznym dysponentem oraz 
podmiotem uprawnionym do ścigania naruszeń, polegających na nielegalnym korzystaniu z projektów 
szkolnej strony www przez inne podmioty. 
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         Jeżeli chodzi o zabezpieczenia szkolnych stron www przed ewentualnymi naruszeniami praw 
autorskich do nich, to warte rozważenia są specjalistyczne zabezpieczenia informatyczne, np. zabezpieczenia 
przed nielegalnym skopiowaniem danej strony. Zabezpieczenia takie mają na celu utrudnienie naruszeń, nie 
gwarantując oczywiście całkowitego bezpieczeństwa w tym zakresie, o czym świadczy chociażby możliwość 
ścigania w oparciu o przepisy prawa autorskiego naruszeń związanych z usuwaniem lub obchodzeniem 
technicznych zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworów (por. art. 
79 ust. 6 i art. 118¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

         Odrębny problem stanowią natomiast umieszczane na szkolnych stronach www utwory. W tym 
kontekście pamiętać należy o tym, że co do zasady szkoła przed wprowadzeniem do Internetu chronionego 
prawa autorskimi utworu powinna uzyskać stosowną zgodę (licencję) podmiotu uprawnionego, gdyż 
umieszczenie utworu na szkolnej stronie www stanowi jeden z przypadków wprowadzenia utworu do 
Internetu, co decyduje o istocie jednego z pól eksploatacji utworów (por. art. 50 pkt 3 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych). Odpowiednio uwaga ta dotyczy umieszczania na szkolnych stronach 
www przedmiotów praw pokrewnych, np. artystycznych wykonań (por. art. 86 ust. 1 pkt 2 lit. c) powyższej 
ustawy). 

 
 

USTAWA 

z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity) 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 

(wyciąg) 

Rozdział 1 

Przedmiot prawa autorskiego 

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

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). 

21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, 
metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. 

3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. 
4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. 

Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest 
przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. 
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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. 

4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem. 
5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego. 

…………………………………………… 

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy: 
 1) utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego 

egzemplarze zostały udostępnione publicznie; 
 2) opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji; 
 3) utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób 

udostępniony publicznie; 
 4) nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w 

sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy; 
 5) reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą 

przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i 
integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru; 

 6) wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo egzemplarzy drogą 
przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą; 

 7) najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu 
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej; 

 8) użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, niemające na 
celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej; 

 9) odtworzeniem utworu jest jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i 
obrazu, na których utwór został zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu 
radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany; 

 10) technicznymi zabezpieczeniami są wszelkie technologie, urządzenia lub ich elementy, których 
przeznaczeniem jest zapobieganie działaniom lub ograniczenie działań umożliwiających korzystanie z 
utworów lub artystycznych wykonań z naruszeniem prawa; 

 11) skutecznymi technicznymi zabezpieczeniami są techniczne zabezpieczenia umożliwiające podmiotom 
uprawnionym kontrolę nad korzystaniem z chronionego utworu lub artystycznego wykonania poprzez 
zastosowanie kodu dostępu lub mechanizmu zabezpieczenia, w szczególności szyfrowania, zakłócania lub 
każdej innej transformacji utworu lub artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, 
które spełniają cel ochronny; 

 12) informacjami na temat zarządzania prawami są informacje identyfikujące utwór, twórcę, podmiot praw 
autorskich lub informacje o warunkach eksploatacji utworu, o ile zostały one dołączone do egzemplarza 
utworu lub są przekazywane w związku z jego rozpowszechnianiem, w tym kody identyfikacyjne. 
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej w euro, należy przez to rozumieć 

jej równowartość wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro, lub jej 
równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu 
tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności. 

………………………………. 

Rozdział 2 

Podmiot prawa autorskiego 

Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 
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. 
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Art. 9. 1. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że wielkości udziałów 
są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów 
pracy twórczej. 

2. Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej 
samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców. 

3. Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. 
W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka 
uwzględniając interesy wszystkich współtwórców. 

4. Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości 
utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów. 

5. Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych. 

Art. 10. Jeżeli twórcy połączyli swoje odrębne utwory w celu wspólnego rozpowszechniania, każdy z nich 
może żądać od pozostałych twórców udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tak powstałej całości, chyba 
że istnieje słuszna podstawa odmowy, a umowa nie stanowi inaczej. Przepisy art. 9 ust. 2-4 stosuje się 
odpowiednio. 

Art. 11. Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub 
publikacji periodycznej, przysługują producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających 
samodzielne znaczenie - ich twórcom. Domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do 
tytułu. 

Art. 12. 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. 

2. Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania 
utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na 
piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie 
prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do 
twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do 
rozpowszechniania utworu. 

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

Art. 13. Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o 
jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu 
odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny termin. 

Art. 14. 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. 

Art. 15. Domniemywa się, że producentem lub wydawcą jest osoba, której nazwisko lub nazwę 
uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których utwór utrwalono, albo podano do publicznej 
wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. 

Art. 15a. Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w 
opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 
miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest 
częścią utworu zbiorowego. 

Rozdział 3 

Treść prawa autorskiego 
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Oddział 1 

Autorskie prawa osobiste 

Art. 16. 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. 

Oddział 2 

Autorskie prawa majątkowe 

Art. 17. 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. 

Art. 171. Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy danych spełniającej cechy utworu, dokonane przez 
legalnego użytkownika bazy danych lub jej kopii, nie wymaga zezwolenia autora bazy danych, jeśli jest ono 
konieczne dla dostępu do zawartości bazy danych i normalnego korzystania z jej zawartości. Jeżeli użytkownik 
jest upoważniony do korzystania tylko z części bazy danych, niniejsze postanowienie odnosi się tylko do tej 
części. 

……………………………….. 

Oddział 3 

Dozwolony użytek chronionych utworów 

Art. 23. 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. 

Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, 
niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu 
technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie: 
 1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub 
 2) zgodnego z prawem korzystania z utworu. 

Art. 24. 1. Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane 
przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach 
równoczesnego, integralnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i 
przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących się w jednym budynku lub w domach 
jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych. 

2. Posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą 
odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie 
łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. 

3. (uchylony). 
4. (utracił moc). 

Art. 25. 1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji: 
 1) już rozpowszechnione: 

a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, 
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b) aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie 
zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, 

c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie, 
 2) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b; 
 3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych; 
 4) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów 

mów jednej osoby; 
 5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów. 

2. Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, twórcy przysługuje prawo do 
wynagrodzenia. 

3. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w oryginale, jak i w 
tłumaczeniu. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z tym że jeżeli wypłata 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie nastąpiła na podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest 
wypłacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi. 

Art. 26. Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać utwory udostępniane podczas 
tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji. 

Art. 27. Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, 
korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze 
fragmentów rozpowszechnionego utworu. 

Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoły mogą: 
 1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów 

rozpowszechnionych; 
 2) sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, 

zachowania lub ochrony własnych zbiorów; 
 3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu 

informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek. 

Art. 29. 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. 

Art. 30. 1. Ośrodki informacji lub dokumentacji mogą sporządzać i rozpowszechniać własne opracowania 
dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów 
opublikowanych utworów. 

2. Twórca albo właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od ośrodków, o których mowa w ust. 1, wynagrodzenia za odpłatne 
udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów. 

Art. 301. Do baz danych spełniających cechy utworu nie stosuje się art. 28, art. 29 ust. 2 i 3 i art. 30. 

Art. 31. Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii 
religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z 
tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują 
wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych. 

Art. 32. 1. Właściciel egzemplarza utworu plastycznego może go wystawiać publicznie, jeżeli nie łączy się 
z tym osiąganie korzyści majątkowych. 

2. W razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego znajdującego się 
w miejscu publicznie dostępnym, właściciel jest obowiązany złożyć twórcy utworu lub jego bliskim ofertę 
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sprzedaży, jeżeli porozumienie się z nim, celem złożenia oferty, jest możliwe. Górną granicę ceny określa 
wartość materiałów. Jeżeli sprzedaż nie jest możliwa, właściciel jest obowiązany umożliwić twórcy 
sporządzenie kopii bądź - zależnie od rodzaju utworu - stosownej dokumentacji. 

Art. 33. Wolno rozpowszechniać: 
 1) utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie 

do tego samego użytku; 
 2) utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz 

tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w 
sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych 
celem informacji; 

 3) w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne, o ile nawiązanie 
porozumienia z twórcą celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. 
Twórcy przysługuje wówczas prawo do wynagrodzenia. 

Art. 331. Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to 
korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w 
rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia. 

Art. 332. Wolno korzystać z utworów dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań 
administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań. 

Art. 333. Wolno w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży utworów korzystać z 
egzemplarzy utworów już rozpowszechnionych, w zakresie uzasadnionym promocją wystawy lub sprzedaży, z 
wyłączeniem innego handlowego wykorzystania. 

Art. 334. Wolno korzystać z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu. 

Art. 335. Wolno korzystać z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego 
ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego. 

Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia 
imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. 
Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Art. 35. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne 
interesy twórcy. 

Rozdział 4 

Czas trwania autorskich praw majątkowych 

Art. 36. 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; 

 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. 37. Jeżeli bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych rozpoczyna się od 
rozpowszechnienia utworu, a utwór rozpowszechniono w częściach, odcinkach, fragmentach lub wkładkach, 
bieg terminu liczy się oddzielnie od daty rozpowszechnienia każdej z wymienionych części. 

Art. 38. (uchylony). 
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Art. 39. Czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących po roku, w 
którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów określonych w art. 36 i art. 37. 

Art. 40. 1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, 
fotograficznych i kartograficznych, niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są obowiązani 
do przekazywania na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, wpłaty wynoszącej od 5 % do 8 % wpływów 
brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydań publikowanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

11. Producenci i wydawcy dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, za okresy kwartalne w terminie do 
końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w którym uzyskano wpływy ze sprzedaży. Jeżeli 
wysokość wpłaty nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1.000 euro, możliwe jest rozliczanie 
w innych regularnych okresach, nie dłuższych jednak niż rok obrotowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do egzemplarzy chronionych opracowań utworów 
niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze 
rozporządzenia, wysokość procentu, o którym mowa w ust. 1. 

Rozdział 5 

Przejście autorskich praw majątkowych 

Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 
 1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy; 
 2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej. 

2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej 
"licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. 

3. Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego 
rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. 

4. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. 
5. Twórca utworu wykorzystanego lub włączonego do utworu audiowizualnego oraz utworu wchodzącego 

w skład utworu zbiorowego, po powstaniu nowych sposobów eksploatacji utworów, nie może bez ważnego 
powodu odmówić udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowizualnego lub 
utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy. 

Art. 42. Jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść Skarbowi Państwa 
jako spadkobiercy ustawowemu, część ta przechodzi na pozostałych przy życiu współtwórców lub ich 
następców prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów. 

Art. 43. 1. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie 
licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. 

2. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa 
się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. 

Art. 44. W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich 
praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. 

Art. 45. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z 
utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

Art. 46. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw 
majątkowych. 

Art. 47. Jeżeli wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości wpływów z korzystania z utworu, twórca ma 
prawo do otrzymania informacji i wglądu w niezbędnym zakresie do dokumentacji mającej istotne znaczenie dla 
określenia wysokości tego wynagrodzenia. 

Art. 48. 1. Jeżeli wynagrodzenie twórcy jest określone procentowo od ceny sprzedaży egzemplarzy 
utworu, a cena ta ulega podwyższeniu, twórcy należy się umówiony procent od egzemplarzy sprzedanych po 
podwyższonej cenie. 
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2. Jednostronne obniżenie ceny sprzedaży egzemplarzy przed upływem roku od przystąpienia do 
rozpowszechniania utworu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia. Strony mogą przedłużyć ten termin. 

Art. 49. 1. Jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu, powinien on być zgodny z 
charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami. 

2. Następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może, bez zgody twórcy, 
czynić zmian w utworze, chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej 
podstawy im się sprzeciwić. Dotyczy to odpowiednio utworów, których czas ochrony autorskich praw 
majątkowych upłynął. 

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. 

Art. 51. 1. (utracił moc). 
2. (utracił moc). 
3. Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem jego najmu lub użyczenia. 

Art. 52. 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje 
przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. 

2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia na 
nabywcę własności egzemplarza utworu. 

3. Nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim zakresie, w jakim jest to 
niezbędne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca oryginału może jednak domagać się od twórcy 
odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie. 

Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

Art. 54. 1. Twórca jest obowiązany dostarczyć utwór w terminie określonym w umowie, a jeżeli termin nie 
został oznaczony - niezwłocznie po ukończeniu utworu. 

2. Jeżeli twórca nie dostarczył utworu w przewidzianym terminie, zamawiający może wyznaczyć twórcy 
odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upływie może od 
umowy odstąpić. 

Art. 55. 1. Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin 
do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego 
obniżenia umówionego wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca nie ponosi 
odpowiedzialności. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej 
niż 25 % wynagrodzenia umownego. 

2. Jeżeli utwór ma wady prawne, zamawiający może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej 
szkody. 

3. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, wygasają z chwilą przyjęcia utworu. 
4. Jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego 

przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu 
odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny termin. 

Art. 56. 1. Twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu na swoje istotne interesy 
twórcze. 

2. Jeżeli w ciągu dwóch lat od odstąpienia lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, twórca zamierza 
przystąpić do korzystania z utworu, ma obowiązek zaoferować to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy, 
wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. 
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3. Jeżeli odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie następuje po przyjęciu utworu, skuteczność 
odstąpienia lub wypowiedzenia może być przez drugą stronę umowy uzależniona od zabezpieczenia kosztów 
poniesionych przez nią w związku z zawartą umową. Nie można jednak żądać zwrotu kosztów, gdy zaniechanie 
rozpowszechniania jest następstwem okoliczności, za które twórca nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, 
audiowizualnych oraz utworów zamówionych w zakresie ich eksploatacji w utworze audiowizualnym. 

Art. 57. 1. Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał się do 
rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku - w 
ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać się 
naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialność, utwór nie 
został udostępniony publiczności, twórca może się domagać, zamiast naprawienia poniesionej szkody, 
podwójnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba że 
licencja jest niewyłączna. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych. 

Art. 58. Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, 
którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, może on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia 
odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego umową. 

Art. 59. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, każda ze stron odstępując od umowy lub wypowiadając ją może 
żądać od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymała z tytułu umowy. 

Art. 60. 1. Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu 
przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeżeli wniesione w związku z nadzorem zmiany w utworze są niezbędne i 
wynikają z okoliczności od twórcy niezależnych, koszty ich wprowadzenia obciążają nabywcę autorskich praw 
majątkowych lub licencjobiorcę. 

2. Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że wyraził 
zgodę na rozpowszechnianie utworu. 

3. Jeżeli ustawa lub umowa nie stanowią inaczej, za wykonanie nadzoru autorskiego nie przysługuje 
twórcy odrębne wynagrodzenie. 

4. Twórcy utworu plastycznego przysługuje prawo do sprawowania odpłatnego nadzoru autorskiego. 
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i architektoniczno-urbanistycznymi 

regulują odrębne przepisy. 

Art. 61. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub 
architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. 

Art. 62. 1. Twórca może w zbiorowej publikacji swych utworów umieścić utwory, o których publikację 
zawarł odrębną umowę. 

2. Umowa o zbiorowe wydanie utworów nie obejmuje prawa publikacji poszczególnych utworów, chyba że 
postanowiono w niej inaczej. 

Art. 63. Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia publiczności, 
twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie określonej w umowie. 

Art. 64. Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z 
chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu 
eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej. 

Art. 65. W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji. 

Art. 66. 1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium 
państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. 

Art. 67. 1. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie 
polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. 
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2. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), 
udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu 
na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna). 

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

4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić roszczeń z tytułu 
naruszenia autorskich praw majątkowych, w zakresie objętym umową licencyjną. 

5. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Art. 68. 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją 
wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku 
kalendarzowego. 

2. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na 
czas nieoznaczony. 

……………………………………………………………………………………. 

Rozdział 7 

Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych 

Art. 74. 1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 

2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i 
zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie 
podlegają ochronie. 

3. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania 
obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. 

4. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3, 
obejmują prawo do: 
 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 
przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 
czynności te wymagają zgody uprawnionego; 

 2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 
komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

 3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. 

Art. 75. 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagają 
zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie. 

2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego: 
 1) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego. Jeżeli 

umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym; 
 2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i 

zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc 
do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 
przekazywania lub przechowywania programu komputerowego; 

 3) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2, jeżeli jest to 
niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego 
programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące 
warunki: 
a) czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną do korzystania z 

egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz, 
b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób, o 

których mowa pod lit. a, 
c) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które są niezbędne do 

osiągnięcia współdziałania. 
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie mogą być: 

 1) wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu 
komputerowego; 
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 2) przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie 
stworzonego programu komputerowego; 

 3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o 
istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. 

Art. 76. Postanowienia umów sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3 są nieważne. 

Art. 77. Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3-5, art. 20, art. 23, art. 231, 
art. 27, art. 28, art. 30, art. 331-335, art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i art. 62. 

Art. 771. Uprawniony może domagać się od użytkownika programu komputerowego zniszczenia 
posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym 
przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń 
programu. 

Art. 772. Ochrona przyznana bazom danych spełniającym cechy utworu nie obejmuje programów 
komputerowych używanych do sporządzenia lub obsługi baz danych dostępnych przy pomocy środków 
elektronicznych. 

Rozdział 8 

Ochrona autorskich praw osobistych 

Art. 78. 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. 

Rozdział 9 

Ochrona autorskich praw majątkowych 

Art. 79. 1. 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: 

a) na zasadach ogólnych albo 
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy 

naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia 
byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 

 4) wydania uzyskanych korzyści. 
2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać: 

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

 2) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej 
niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego 
naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało 
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dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby 
na cudzy rachunek. 
3. 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. 

4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie 
wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może 
orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. 
Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. 

5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła 
autorskie prawa majątkowe. 

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych 
zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na 
celu bezprawne korzystanie z utworu. 

7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia 
jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a 
także świadomego rozpowszechniania utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi 
informacjami. 

Art. 80. 1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w 
którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem 
powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek mającego w tym 
interes prawny: 
 1) o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie związanych z nimi roszczeń; 
 2) o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępnienia 

określonej przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o których mowa w art. 79 ust. 1; 
 3) o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które mają znaczenie dla roszczeń, 

określonych w art. 79 ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenie towarów lub usług 
naruszających autorskie prawa majątkowe, jeżeli: 
a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające autorskie prawa majątkowe, lub 
b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających autorskie prawa majątkowe, lub 
c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających autorskie prawa 

majątkowe, lub 
d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu 

lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających autorskie prawa majątkowe, 
a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści 
ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze. 

2. Sąd, dopuszczając dowód lub rozpoznając wnioski, o których mowa w ust. 1, zapewnia zachowanie 
tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych. 

3. Od obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może uchylić się ten, kto według przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego mógłby jako świadek odmówić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie. 

4. W uzasadnionych przypadkach sąd może uzależnić wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodów, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, od złożenia kaucji. 

5. Zażalenia na postanowienia sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1, sąd rozpoznaje w terminie 7 dni. 
6. Do zabezpieczenia dowodów stosuje się odpowiednio art. 733, art. 742 i art. 744-746 Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

Rozdział 10 

Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji 

Art. 81. 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. 
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Art. 82. Jeżeli osoba, do której korespondencja jest skierowana, nie wyraziła innej woli, 
rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej śmierci, wymaga zezwolenia małżonka, a w 
jego braku kolejno zstępnych, rodziców lub rodzeństwa. 

Art. 83. Do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej oraz 
rozpowszechniania korespondencji bez wymaganego zezwolenia osoby, do której została skierowana, stosuje się 
odpowiednio przepis art. 78 ust. 1; roszczeń tych nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od śmierci 
tych osób. 

Art. 84. 1. Twórca, a wydawca lub producent na żądanie twórcy mają obowiązek zachowania w tajemnicy 
źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania związanych z tym dokumentów. 

2. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby, która powierzyła tajemnicę, lub na podstawie 
postanowienia właściwego sądu. 

Rozdział 11  

Prawa pokrewne 

Oddział 1 

Prawa do artystycznych wykonań 

Art. 85. 1. Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną 
niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 

2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, 
dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy 
przyczyniających się do powstania wykonania. 

Art. 86. 1. Artyście wykonawcy przysługuje, w granicach określonych przepisami ustawy, wyłączne prawo 
do: 
 1) ochrony dóbr osobistych, w szczególności w zakresie: 

a) wskazywania go jako wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy pominięcie jest zwyczajowo 
przyjęte, 

b) decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania anonimowości albo posłużenia się 
pseudonimem, 

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

 2) korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do niego na następujących polach 
eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego 

wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania do 

obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, 
c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. b) - 

nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego 
do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Artyście wykonawcy służy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za 
rozporządzanie prawami do takiego wykonania określone w umowie albo przyznane w przepisach ustawy. 

3. W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania za pomocą 
wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyście wykonawcy przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia. 

…………………………………………………………………………………………………………………
. 

Oddział 2 

Prawa do fonogramów i wideogramów 

Art. 94. 1. Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych 
zjawisk akustycznych. 
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2. Wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, 
niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny. 

3. Domniemywa się, że producentem fonogramu lub wideogramu jest osoba, pod której nazwiskiem lub 
firmą (nazwą) fonogram lub wideogram został po raz pierwszy sporządzony. 

4. Bez uszczerbku dla praw twórców lub artystów wykonawców, producentowi fonogramu lub 
wideogramu przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu w 
zakresie: 
 1) zwielokrotniania określoną techniką; 
 2) wprowadzenia do obrotu; 
 3) najmu oraz użyczania egzemplarzy; 
 4) publicznego udostępniania fonogramu lub wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
5. W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub 

wideogramu, producentowi przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Oddział 31 

Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych 

Art. 991. Wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób 
rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie 
udostępniane, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich 
polach eksploatacji przez okres dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia. 

Art. 992. Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie 
krytyczne lub naukowe, niebędące utworem, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania takim wydaniem i 
korzystania z niego w zakresie, o którym mowa w art. 50 pkt 1 i 2, przez okres trzydziestu lat od daty publikacji. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Oddział 4 

Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych 

Art. 100. Wykonywanie praw do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, 
a także pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych, podlega odpowiednio ograniczeniom 
wynikającym z przepisów art. 23-35. 

Art. 101. Do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, pierwszych wydań 
oraz wydań naukowych i krytycznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 1 ust. 4, art. 6, art. 61, art. 8 ust. 2, 
art. 22, art. 39, art. 51, art. 79 i art. 80. 

 

Rozdział 11 

Prawa pokrewne 

……………………………………………………………………………………………. 

Rozdział 14 

Odpowiedzialność karna 

Art. 115. 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. 
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3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza 
cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 
94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 
lub ust. 2, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji 
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo 

działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub 
zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, 
wideogram lub nadanie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo 

działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 118. 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, 
artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia 
albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego 
ukryciu, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo 

działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5. 
3. Jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2 

powinien i może przypuszczać, że przedmiot został uzyskany za pomocą czynu zabronionego,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 1181. 1. Kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub 
obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub 
zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub 
ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 
2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urządzenia lub ich komponenty, o których mowa w ust. 1, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Art. 119. Kto uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, 
artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu albo odmawia udzielenia informacji przewidzianych w 
art. 47,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Art. 120. (uchylony). 

Art. 121. 1. W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116, 117, 118 lub 1181, sąd orzeka 
przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy. 

2. W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116, 117 lub 118, sąd może orzec przepadek 
przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy. 

Art. 122. Ściganie przestępstw określonych w art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 1181 
oraz art. 119 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
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Art. 1221. W sprawach o przestępstwa określone w art. 115-119 pokrzywdzonym jest również właściwa 
organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 

Art. 123. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może wyznaczyć sądy rejonowe właściwe 
do rozpoznawania spraw o przestępstwa, o których mowa w art. 115-119 - na obszarze właściwości danego sądu 
okręgowego. 

Rozdział 15 

Przepisy przejściowe i końcowe 

…………………………………………………………………………………………………. 

Art. 126. 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 
 1) fonogramów i wideogramów, które zostały sporządzone po jej wejściu w życie; 
 2) programów radiowych i telewizyjnych, które zostały nadane po jej wejściu w życie; 
 3) fonogramów i wideogramów oraz programów radiowych i telewizyjnych, które według niniejszej ustawy 

korzystają nadal z ochrony. 
2. Zasady, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do korzystania przez szkoły w celach 

dydaktycznych ze sporządzonych przed dniem wejścia w życie ustawy nadań, fonogramów i wideogramów 
niebędących filmami fabularnymi oraz spektaklami teatralnymi, a także do korzystania z utrwalonych na 
fonogramach i wideogramach artystycznych wykonań. 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 

AUTORSKA UMOWA O DZIEŁO (Z PRZENIESIENIEM PRAW) 
(podstawowe postanowienia) 

 
zawarta dnia......................w.....................między......................, z siedzibą w............... reprezentowanym przez 
..................., zwanym dalej Zamawiającym a ...................................................., zwanym dalej Przyjmującym 
zamówienie. 
 
                                                      § 1 
         Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się stworzyć na zamówienie Zamawiającego utwór 
.............................. Jednocześnie Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do samodzielnego stworzenia 
powyższego utworu albo do uzyskania majątkowych praw autorskich w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 
ust. 2 niniejszej umowy od osób, biorących twórczy udział w jego powstaniu. 
 
                                                      § 2 
         1. Przyjmujący zamówienie rozporządza na rzecz Zamawiającego swoimi majątkowymi prawami 
autorskimi do utworu, określonego w § 1, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalania na papierze, na maszynowych nośnikach informacji(dyskietki komputerowe, CD-ROMY), 

........................(inne rodzaje nośników i technik utrwalających), 
2) zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych (kserografy), urządzeń odtwarzająco-

przegrywających audio-wideo(magnetofony, magnetowidy), technik drukarskich i komputerowych, 
........................(inne techniki zwielokrotniania), 

3) wprowadzania do pamięci komputera, 
4) wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworu, określonego w § 1, utrwalony w sposób, określony w pkt 1), 
5) ..............................(inne pola eksploatacji). 
         2. Przyjmujący zamówienie przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu, określonego w § 1. 
         3. Skutek rozporządzający, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, następuje w momencie przyjęcia utworu, 
określonego w § 1, przez Zamawiającego, na zasadach określonych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 
 
                                                      § 3 
         1. Utwór, określony w § 1, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do dnia 
.................................. 
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         2. Zamawiający zobowiązuje się zająć stanowisko w sprawie przyjęcia utworu w terminie ........................ 
od dnia dostarczenia utworu. Brak powyższego stanowiska w tym terminie będzie równoznaczny z przyjęciem 
utworu przez Zamawiającego. 
          
                                                      § 4 
         Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie z tytułu wykonania umowy 
wynagrodzenie w wysokości.........zł(słownie: ..................złotych), płatne w terminie ................od dnia 
...................................., w następujący sposób: ....................................................... 
 
                                                      § 5                               
         W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia - w 
wyniku korzystania przez Nabywcę z utworu, określonego w § 1 w zakresie, ustalonym w § 2 niniejszej umowy 
- przysługujących im praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Przyjmującego 
zamówienie, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń. 
 
                                                      § 6 
         Prawem właściwym dla oceny niniejszej umowy jest prawo polskie. 
 
                                                      § 7 
         Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 
    
                                                      § 8 
         Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
                                                      § 9 
         W zakresie w niniejszej umowie nie uregulowanym odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
......................................                                             .............................. 
za Przyjmującego zamówienie                                 za Zamawiającego 
 
 

UMOWA O DZIEŁO O CHARAKTERZE LICENCYJNYM 
(podstawowe postanowienia) 

 
zawarta dnia......................w.....................między......................, z siedzibą w............... reprezentowanym przez 
..................., zwanym dalej Zamawiającym a ...................................................., zwanym dalej Przyjmującym 
zamówienie. 
 
                                                      § 1 
         Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się stworzyć na zamówienie Zamawiającego utwór 
.............................. Jednocześnie Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do samodzielnego stworzenia 
powyższego utworu albo do uzyskania majątkowych praw autorskich w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy od osób, biorących twórczy udział w jego powstaniu. 
 
                                                      § 2 
         1. Przyjmujący zamówienie udziela Zamawiającemu licencji  na korzystanie z utworu, określonego w § 1, 
na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalania na papierze, na maszynowych nośnikach informacji(dyskietki komputerowe, CD-ROMY), 

........................(inne rodzaje nośników i technik utrwalających), 
2) zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych (kserografy), urządzeń odtwarzająco-

przegrywających audio-wideo(magnetofony, magnetowidy), technik drukarskich i komputerowych, 
........................(inne techniki zwielokrotniania), 

3) wprowadzania do pamięci komputera, 
4) wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworu, określonego w § 1, utrwalony w sposób, określony w pkt 1), 
5) ..............................(inne pola eksploatacji). 
         2. Uzyskanie przez Zamawiającego licencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, następuje w momencie 
przyjęcia utworu, określonego w § 1, przez Zamawiającego, na zasadach określonych w § 3 ust. 2 niniejszej 
umowy. 
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                                                      § 3 
         1. Utwór, określony w § 1, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do dnia 
.................................. 
         2. Zamawiający zobowiązuje się zająć stanowisko w sprawie przyjęcia utworu w terminie ........................ 
od dnia dostarczenia utworu. Brak powyższego stanowiska w tym terminie będzie równoznaczny z przyjęciem 
utworu przez Zamawiającego. 
          
 
                                                      § 4 
         Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie z tytułu wykonania umowy 
wynagrodzenie w wysokości.........zł(słownie: ..................złotych), płatne w terminie ................od dnia 
...................................., w następujący sposób: ....................................................... 
 
                                                      § 5                               
         W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia - w 
wyniku korzystania przez Nabywcę z utworu, określonego w § 1 w zakresie, ustalonym w § 2 niniejszej umowy 
- przysługujących im praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Przyjmującego 
zamówienie, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń. 
 
                                                      § 6 
         Licencja, o której mowa w § 2, ma charakter............(np. wyłączny). 
 
                                                      § 7 
         Zamawiający uprawniony jest do udzielania innym podmiotom, w zakresie określonym w § 2, sublicencji 
na korzystanie z utworu, o którym mowa w § 1. 
 
                                                      § 8 
         Licencja udzielona zostaje na okres ..................................... 
 
                                                      § 9 
         Prawem właściwym dla oceny niniejszej umowy jest prawo polskie. 
 
                                                      § 10 
         Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 
    
                                                      § 11 
         Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
                                                      § 12 
         W zakresie w niniejszej umowie nie uregulowanym odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
......................................                                             .............................. 
za Przyjmującego zamówienie                                 za Zamawiającego 
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………………………                                                                                     …………………., dn. …………. 
 
 
                                                                                        Pan (i) 
                                                                                        ……………………. 
                                                                                         Dyrektor Szkoły ……………………. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na: 
1) Rozpowszechnianie wizerunków mojego dziecka ………….. na potrzeby związane z działalnością 

Szkoły, w szczególności w następujący sposób …………………………………….., 
2) Korzystanie z prac autorstwa mojego dziecka ……………………… na potrzeby związane z 

działalnością szkoły, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji, określonych w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ………………………………………………, 

3) Korzystanie z artystycznych wykonań mojego dziecka ……………. na potrzeby związane z 
działalnością szkoły, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji, określonych w art. 86 
ust. 1 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ………………………………………….. 

 
 
                                                                                                                                  …………… 
                                                                                                                               Podpis Rodzica 

 
 


