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WYKAZ SKRÓTÓW
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z 22.05.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspek-
tów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie in-
formacyjnym (Dz.Urz. WE L 167, s. 10; Dz.Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 230, ze zm.)

dyrektywa 
2004/48/WE

– dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności in-
telektualnej (Dz.Urz. UE L 157, s. 45; Dz.Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 2, s. 32)

dyrektywa 
2006/116/WE

– dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 12.12.2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego 
i niektórych praw pokrewnych (wersja ujednolicona) 
(Dz.Urz. UE L 372, s. 12, ze zm.)
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dyrektywa 
2009/24/WE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE 
z 23.04.2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów kom-
puterowych (wersja skodyfikowana) (Dz.Urz. UE L 111, s. 16)

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona 
następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Proto-
kołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1025 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

konwencja 
berneńska

– Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł li-
terackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu dnia 
24.07.1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474, zał.)

konwencja 
rzymska

– Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, 
producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, 
sporządzona w Rzymie 26.10.1961 r. (Dz.U. z 1997 r. 
Nr 125, poz. 800)

k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)

pr. aut. – ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)

p.w.p. – ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skon-
solidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)

traktat pekiński – Pekiński traktat Światowej Organizacji Własności Intelek-
tualnej z 24.06.2012 r. o artystycznych wykonaniach audio-
wizualnych (http://www.wipo.int/dc2012/en)

TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw włas-
ności intelektualnej (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143, zał. nr 1)

u.o.b.d. – ustawa z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, 
poz. 1402 ze zm.)

u.z.n.k. – ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.)
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u.z.z. – ustawa z 15.06.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. poz. 1293)

WCT – Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektual-
nej o prawie autorskim, sporządzony w Genewie dnia 
20.12.1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12)

WPPT – Traktat WIPO sporządzony w Genewie dnia 20.12.1996 r. 
o artystycznych wykonaniach i fonogramach (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 41, poz. 375)

Czasopisma i publikatory

Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dz.Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
GRUR Int. – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- 

und Internationaler Teil
IIC – International Review of Industrial Property and Copyright 

Law
JIPLP – Journal of Intellectual Property Law & Practice
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
MoP – Monitor Prawniczy
OSASz – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A
PS – Przegląd Sądowy
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
ZNUJ PPWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa 

Własności Intelektualnej, kontynuacja ZNUJ PWiOWI
ZNUJ PWiOWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 

z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
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Inne

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości; od daty zmiany jego 

nazwy w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
z 2010 r. na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
powoływany jest jako TS

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
o.z.z. – organizacja zbiorowego zarządzania
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – sąd okręgowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
WIPO – World Intellectual Property Organization – Światowa Or-

ganizacja Własności Intelektualnej
WTO – World Trade Organization – Światowa Organizacja Handlu

Wybrana literatura

European 
Copyright Law

– European Copyright Law. A Commentary, ed. by M. Walter, 
S. von Lewinski, Oxford 2010

Komentarz – Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, 
R. Markiewicz, Warszawa 2011

System – System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, 
red. J. Barta, Warszawa 2017
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OD AUTORÓW

Niniejsze VIII wydanie opracowania wykorzystuje fragmenty róż-
nych naszych publikacji (wspólnych lub pisanych odrębnie), pomijając 
kwestie szczególnie kontrowersyjne lub niemające zasadniczego zna-
czenia dla interpretacji polskiego prawa autorskiego, a także znaczną 
część „uzupełniających” przypisów. Mamy świadomość niestosow-
ności użycia terminu „wprowadzenie” dla tak rozbudowanego tekstu. 
Publikacja ta jest niekiedy wykorzystywana jako podręcznik i z tego 
względu nie zdecydowaliśmy się na bardziej skondensowaną formę 
tej części książki.

Janusz Barta 
Ryszard Markiewicz
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Rozdział pierwszy

UWAGI WSTĘPNE

Prawo autorskie stanowi część prawa własności intelektualnej i oznacza 
– w węższym znaczeniu – zbiór przepisów wydanych z myślą o ochronie 
interesów twórców oraz stosunków prawnych związanych z tworzeniem 
utworów, korzystaniem z nich i ich ochroną. W szerszym znaczeniu po-
jęcie to obejmuje także regulacje odnoszące się do tzw. praw pokrew-
nych, a więc praw wyłącznych przyznanych m.in. artystom wykonaw-
com, producentom fonogramów, nadawcom radiowym i telewizyjnym.

Określenie „własność intelektualna” jest używane w konwencjach 
międzynarodowych, a także w nazwie Światowej Organizacji Włas-
ności Intelektualnej (WIPO). Nawiązuje ono do „własności rzeczy”, 
głównie ze względu na przyjętą konstrukcję bezwzględnych praw pod-
miotowych. Dobra niematerialne ze względu na sposób ich istnienia 
są eksploatowane z innymi jednak skutkami niż rzeczy (ze względu 
na możliwość korzystania z nich równolegle przez nieokreśloną liczbę 
podmiotów), co przesądza o innym modelu ich ochrony, zbliżonym 
jednak do ochrony własności.

W ramach własności intelektualnej, poza wskazanymi wyżej przed-
miotami prawa autorskiego w szerszym znaczeniu tego pojęcia, chro-
nione są w Polsce nadto:
 1) bazy danych – na podstawie ustawy o ochronie baz danych,
 2) wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towa-

rowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych 
– na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej,
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 3) odmiany roślin – na podstawie ustawy z 26.06.2003 r. o ochronie 
prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432).

Istotne jest również to, że w ochronie własności intelektualnej, w tym 
praw autorskich, ważną rolę odgrywa ustawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji, a w szczególności zamieszczona w niej regulacja sta-
tuująca ochronę know-how (art. 11 u.z.n.k.). Odrębnie trzeba zasygna-
lizować znaczenie, jakie dla prawa autorskiego mają przepisy Kodeksu 
cywilnego dotyczące ochrony dóbr osobistych, zobowiązań i czynów 
niedozwolonych.

Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich. 
Za pierwszy akt prawny chroniący autorskie prawa majątkowe, w dzi-
siejszym rozumieniu tego określenia, uważany jest angielski Statute 
of Anne (1710 r.).

Istnieją dwa podstawowe systemy prawa autorskiego: romański – droit 
d’auteur – i anglosaski – copyright. Rozgraniczenie tych systemów jest 
oparte przede wszystkim na odmiennych rolach przypisywanych tej 
gałęzi prawa.

W systemie droit d’auteur ochrona jest ustanowiona przede wszyst-
kim ze względu na majątkowe i osobiste (moralne) interesy twórców. 
Z uwagi na konstrukcję treści prawa autorskiego wyróżnia się dwa 
modele: dualistyczny i monistyczny. Model dualistyczny, przyjęty 
m.in. we Francji, Włoszech, w Hiszpanii i Polsce, charakteryzuje się 
wydzieleniem dwóch samodzielnych (autonomicznych) praw autor-
skich: prawa majątkowego i prawa osobistego. Należy mieć świado-
mość, że wyodrębnianie w prawie autorskim uprawnień majątkowych 
i osobistych ma do pewnego stopnia umowny charakter. Uprawnienia 
majątkowe często służą ochronie interesów osobistych, np. poprzez 
zakaz eksploatacji utworu przez określoną grupę polityczną. Podob-
nie uprawnienia osobiste wykorzystywane bywają do realizacji inte-
resów majątkowych; dotyczy to najczęściej wyrażania zgody na na-
ruszenie integralności dzieła architektonicznego. Różnice zachodzące 
między tymi prawami dotyczą m.in. takich kwestii, jak: czas trwania, 
zasady określania uprawnionego podmiotu, dopuszczalność i reguły 
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obrotu, środki ochrony. Z kolei cechą modelu monistycznego, leżą-
cego u podstaw m.in. niemieckiej ustawy autorskiej, jest traktowanie 
uprawnień osobistych i majątkowych jako składników jednolitego, 
niezbywalnego prawa służącego twórcy; przedmiotem obrotu mogą 
tu być poszczególne uprawnienia, z tym że obrót ten jest oparty nie 
na cesji praw, lecz na ich ustanawianiu na rzecz innej osoby.

System copyright (występujący np. w USA i Australii) traktuje prawo 
autorskie przede wszystkim jako zespół uprawnień majątkowych, 
które służą ochronie interesów uprawnionego podmiotu i mają za-
pewnić rozwój nauki i sztuki. W coraz większym jednak stopniu sy-
stem anglosaski upodabnia się obecnie do kontynentalnego modelu 
dualistycznego, głównie ze względu na konieczność realizowania 
przez kraje anglosaskie przepisu art. 6bis konwencji berneńskiej, do-
tyczącego ochrony autorskich praw osobistych.

Określenie „treść prawa autorskiego” używane jest w polskim języku 
prawniczym do oznaczenia bądź autorskich praw majątkowych (ujęcie 
węższe), bądź łącznie praw majątkowych i osobistych (ujęcie szersze). 
W tym drugim przypadku termin „prawo autorskie” obejmuje ze-
spół wszystkich uprawnień, które powstają ze względu na utwór.

Skrótowo ujmując, polskie prawo autorskie jest oparte na następują-
cych zasadach:
 1) ochroną objęte są utwory i przedmioty praw pokrewnych (arty-

styczne wykonania, fonogramy, wideogramy, nadania, pierwsze 
wydania oraz wydania naukowe i krytyczne), przy czym odnosi 
się ona nie do rzeczy (książek, egzemplarzy obrazów, płyt), lecz 
do dóbr niematerialnych (niekiedy usytuowanych w rzeczach, 
a obecnie coraz częściej rozpowszechnianych w postaci zdema-
terializowanej w sieciach komputerowych);

 2) do powstania ochrony z tytułu prawa autorskiego wystarczy uze-
wnętrznione ustalenie utworu – nie jest przy tym konieczne 
dopełnienie jakichkolwiek formalności (np. co do oznaczeń na 
egzemplarzu utworu lub jego rejestracji);

 3) autorskie prawa osobiste (przede wszystkim prawo do autor-
stwa i integralności dzieła oraz decydowania o pierwszym jego 
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Janusz Barta i Ryszard Markiewicz od wielu lat związani są z Katedrą Prawa Własności 
Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dawniej: 
Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ). Zajmują się problematyką praw na dobrach 
niematerialnych, w szczególności prawem autorskim. Opublikowali w Wolters Kluwer Pol-
ska m.in.: Prawo autorskie (wyd. IV, 2016), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz 
(redakcja i współautorstwo, wyd. V, 2011), Ochrona danych osobowych. Komentarz (wspólnie 
z P. Fajgielskim, wyd. VI, 2015), Media i dobra osobiste (redakcja i współautorstwo, 2009), 
Zabawy z prawem autorskim (2015), Ilustrowane prawo autorskie (2018). Autorzy są zwią-
zani z Kancelarią Markiewicz & Sroczyński. 

Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje 
całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządza-
nia i ochrony baz danych) w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. 
Najnowsze wydanie zawiera omówienie ostatnich zmian do ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, w tym:
− dotyczących dozwolonego sposobu korzystania z określonych utworów przez osoby nie-

widome lub z dysfunkcją wzroku,
− wynikających z nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odnoszących się 

m.in. do prawa pierwszeństwa uczelni do opublikowania pracy dyplomowej studenta.
W opracowaniu przedstawiono też:
− pojęcie utworu w prawie Unii Europejskiej,
− zagadnienia dotyczące właściwego redagowania umów z zakresu prawa autorskiego,
− tematykę stosowania prawa autorskiego w internecie, w tym kwestie wyczerpania prawa 

do programu komputerowego udostępnianego online oraz dopuszczalności stosowania 
odesłań (tzw. linków),

Publikacja zawiera wybór podstawowych aktów polskiego i międzynarodowego prawa 
autorskiego, m.in.:
− ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o zbiorowym zarządzaniu prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi oraz o ochronie baz danych,
− konwencje berneńską i rzymską,
− porozumienie TRIPS,
− traktaty WIPO o prawie autorskim oraz o artystycznych wykonaniach i fonogramach.
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