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 Wstęp

Ilustrowane prawo autorskie to swoisty przewodnik po współczesnym pra‑
wie autorskim. W sposób przystępny prezentuje podstawowe instytucje pol‑
skiego prawa autorskiego, uwzględniając przy tym prawo Unii Europejskiej. 
Ale równocześnie – dla zainteresowanych – w wyodrębnionych częściach 
w poszczególnych rozdziałach (zatytułowanych „Zagadnienia sporne” 
i oznaczonych 🅢) omówiono bardziej złożoną problematykę prawną.

Układ opracowania, dobór problematyki, sposób referowania proble‑
mów prawnych i wykorzystane ilustracje powodują, że publikacja różni się 
od innych z tej tematyki. Książka zawiera obszerny materiał ilustracyjny – 
co nie jest typowe w tego rodzaju publikacjach. Ten zabieg umożliwia zro‑
zumienie wielu podstawowych problemów autorskich, śledzenie rozumo‑
wań prawniczych i własną ocenę czytelnika co do ich trafności. Ułatwia 
to także zapamiętanie przedstawianych zagadnień i chyba uatrakcyjnia 
lekturę. Uprzednio tę metodę prezentacji prawa autorskiego stosowali‑
śmy z Januszem Bartą w trakcie naszych wspólnych wykładów. Sądzę, że 
sprawdzi się ona także w tej książce.

Przyznać przy tym muszę, że zbieranie obrazków do tej książki stało 
się dla mnie swoistą pasją, której poświęcam dużo czasu. Dobrym przy‑
kładem trudności, a w tym przypadku sukcesu, w poszukiwaniu materiału 
ilustracyjnego były problemy z odnalezieniem „pierwowzoru” dla I na‑
grody w konkursie związanym z Rokiem Chopinowskim [1]. W komen‑
tarzach prasowych pisano, że przejęto w nim reklamę Saatchi & Saatchi 
dla Planet M w Indiach. Dysponowałem tylko czarno ‑białą, i to marną, 

„odwróconą” kopią tej reklamy [2]. Próby odnalezienia w Internecie wersji 
kolorowej tego projektu trwały wiele godzin. Bez skutku próbowałem m.in. 
uzyskać informację w polskim oddziale tej agencji reklamowej. W końcu 
(po dwóch latach) przypadkowo „znalazłem” ten projekt [3] 1. Wydaje się, 
że nawet wobec jego przejęcia dla upamiętnienia rocznicy, a nie stworze‑
nia w wyniku równoległej twórczości − nie doszło do naruszenia prawa 
autorskiego, gdyż wykorzystano jedynie pomysł. Inną kwestią jest oczy‑
wiście ocena środowiskowa – wobec umyślności takiego postępowania.

W książce wykorzystałem fragmenty moich wcześniejszych prac oraz 
książki Prawo autorskie (Warszawa 2016), napisanej wspólnie z Januszem 
Bartą. W uzgodnieniu z nim zamieściłem je bez oznaczania, gdy były głów‑
nie mojego autorstwa. O ile jednak tamta publikacja jest rozbudowanym 

1. Tylko dzięki temu, że w wyszukiwarce dodałem do innych słów kluczowych nazwę mia‑
sta – MUMBAJ, a więc Bombaju, w którym tę reklamę zastosowano. 



„systemem” prawa autorskiego, adresowanym głównie do specjalistów 
z zakresu prawa autorskiego, to Ilustrowane prawo autorskie w części 

„podstawowej” jest generalną informacją adresowaną także do osób bez 
wykształcenia prawniczego, a zainteresowanych tą tematyką, zaś w czę‑
ści „spornej” także do studentów prawa i innych osób zawodowo związa‑
nych z tym prawem. Książka ta różni się także od moich Zabaw z prawem 
autorskim. Przedstawiony tu został zarys całego prawa autorskiego, gdy 
w Zabawach omówiono tylko zagadnienia podatne na ich ilustrowanie. 
Nadto zmiana przepisów prawa autorskiego dotyczących dozwolonego 
użytku z 2015 r. spowodowała, że oceny prawne z Zabaw dotyczące 
interpretacji niektórych ilustracji przestały być aktualne – toteż wy‑
korzystując je powtórnie – zmieniłem argumentację. Wreszcie w nie‑
których przypadkach dokonałem autokorekty moich wcześniejszych 
interpretacji prawnych.

Mam świadomość, że przyjęty tu dobór poszczególnych zagadnień 
nie jest w pełni reprezentatywny i że szczegółowość ich omówienia nie‑
kiedy nie jest należycie wyważona. Te usterki są spowodowane dwiema 
okolicznościami: nastawieniem na eksponowanie kwestii szczególnie 
kontrowersyjnych lub aktualnych oraz (co jest słabszym uzasadnieniem) 
osobistymi zainteresowaniami − co uwidacznia się np. w mniej szczegó‑
łowym omówieniu praw pokrewnych niż klasycznych praw autorskich − 
lub kaprysem (dotyczy to np. szerokiego ujęcia parodii).

Za pracę nad ostateczną redakcją tej książki bardzo dziękuję Paniom 
Joannie Barcz ‑Puchalskiej, Wioletcie Kowalskiej, Małgorzacie Rybak oraz 
Wydawcy – Paniom Justynie Kossak i Monice Pawłowskiej. Projekt gra‑
ficzny dla całości tej książki stworzył Pan Wojciech Kwiecień ‑Janikowski – 
każdy autor cieszyłby się z takiego uatrakcyjnienia swojej pracy. Ja też. 
Jestem także wdzięczny Panu Jakubowi Chwalbie za uwagi krytyczne, 
które istotnie wpłynęły na ostateczny kształt książki.

[1] [2] [3]
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2.1 Uwagi ogólne

Utwór jest dobrem niematerialnym, którego sposób istnienia jest trudny 
do wyjaśnienia. Nie chodzi tu bowiem o rzecz lub formę przekazu, za 
pomocą których jest on (lub może być) komunikowany innej osobie, lecz 
o wytwór stworzony przez autora i dostępny dla niego początkowo tylko 
poprzez jego własną świadomość, a później, po jego uzewnętrznieniu, 
możliwy do zapoznawania się z nim interpersonalnie. Jak pisze A. Kopff, 
utwór różni się od swej materialnej podstawy bytowej, dzięki której na 
ogół istnieje 1, i może być poznawany. Jest to tzw. schematyczny przed‑
miot intencjonalny, który źródło swego istnienia ma w szczególnych ak‑
tach świadomości, a jego ustalenie jest „tylko kluczem do wywołania ak‑
tów świadomości, w których utwór istnieje”. W takim ujęciu – jak dalej 
wskazuje A. Kopff – istnienie utworów jest w znacznym stopniu uwarun‑
kowane przez odbiorców – utwór konkretyzuje się dopiero z chwilą, gdy 
jest przedmiotem percepcji 2.

Definicję syntetyczną utworu wprowadza art. 1 ust. 1 pr. aut., który sta‑
nowi: „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, 
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

Ponadto w art. 1 ust. 2 pr. aut. zamieszczono przykładowe wyliczenie 
różnych postaci utworów.

Aby można było zakwalifikować wytwór jako utwór, konie czne jest, by:

a) został stworzony przez człowieka (por. pkt 2.2 w tym rozdziale),
b) był ustalony (por. pkt 2.3 w tym rozdziale),
c) posiadał cechę „działalności twórczej o indywidualnym charakterze” 

(por. pkt 2.4 w tym rozdziale),
d) nie został ustawowo zaliczony do kategorii wytworów wyłączonych 

spod możliwości uznania ich za utwór (por. pkt 2.6 w tym rozdziale).

Dla przyznania rezultatowi pracy człowieka statusu utworu nie mają zna‑
czenia okoliczności związane z: a) osobą autora (wiek, poczytalność, kwa‑
lifikacje zawodowe, nastawienie do rezultatu własnego działania), b) prze‑
biegiem tworzenia danego wytworu, o ile proces ten nie znajduje w nim 

1. Wobec braku takiej podstawy (braku utrwalenia) – utwór jest uzewnętrzniony poprzez jego (ar‑
tystyczne) wykonanie (improwizacja muzyczna, recytacja, wypowiedź uprzednio „niezapisana” itd.).
2. Por. A. Kopff [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 
1973, s. 16–22.
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swego odbicia w tym sensie, że dzieło uwidacznia uprzednie istnienie ta‑
kiego procesu, c) nakładem pracy i kosztów związanych ze stworzeniem 
wytworu, d) przeznaczeniem dzieła, wartością (estetyczną, naukową lub 
użytkową), e) okolicznością, czy korzystanie z dzieła jest czynem bezpraw‑
nym [np. ze względu na naruszanie cudzych praw autorskich (np. plagiat) 
lub zakazów wynikających z prawa publicznego (dzieło pornograficzne)], 
f ) istnieniem ukończonego dzieła 3.

2.2 Twórca – człowiek

Ustawowa definicja utworu przesądza, że jest nim jedynie rezultat dzia‑
łania człowieka (osoby fizycznej), stąd też oba poniższe dzieła nie są 
utworami: pierwsze jest tworem natury [1], drugie słonia [2]. Próba obrony 
statusu utworu względem obrazu słonia mogłaby polegać na stwierdze‑
niu twórczej działalności człowieka w postaci dostrzeżenia przez niego 
wartości estetycznych w tym wytworze, wyborze tego spośród innych 
jego obrazków i ewentualnie nadaniu tytułu obrazowi. Nie sądzę jednak, 
by było to uzasadnione podejście.

3. Por. art. 1 ust. 3 pr. aut. 

[2][1]
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Trzeba jednak pamiętać o odróżnianiu samego tworu natury lub zwie‑
rzęcia od ewentualnego istnienia utworu ze względu na sposób utrwa‑
lenia. O ile w fotografii „wzoru namalowanego przez mróz” z reguły nie 
można dopatrzyć się utworu [3], to oczywiście, gdy taki wzór stanowi ele‑
ment składowy fotografii, jako całość podlega ona ochronie na ogólnych 
zasadach przyjętych dla fotografii [4]. Dodajmy, że nie można wykluczyć 
możliwości ochrony samego wzoru ukształtowanego przez mróz np. ze 
względu na oświetlenie lub zabarwienie [5].

Dobrą ilustracją wspomnianego wyżej autorskoprawnego problemu 
rozgraniczenia zjawisk przyrody i ich fotografii jest spór na tle wykorzy‑
stania znanej fotografii S.R. Heavey’a The Mothership [6] w serialu produk‑
cji zrealizowanej dla Netfliksa Stranger Things [7]. Moim zdaniem to, co 
zostało ze zdjęcia przejęte do filmu, to jedynie standardowa rejestracja 
wyglądu chmur burzowych, która zresztą została dodatkowo przetwo‑
rzona przez plastyka (widać to zarówno w górnych warstwach chmury, 
jak i w przetworzeniu jej dolnej części).

Brak podstaw uznania za przedmiot prawa autorskiego zdjęć doko‑
nywanych bez udziału człowieka, a więc np. przy wykorzystaniu w pełni 
zautomatyzowanego procesu fotografowania przez zaprogramowany 

[3 i 4]

[5]
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