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PRAWO PRAWO 
AUTORSKIEAUTORSKIE

POMYSŁ NA PATENT 

„Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”
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WprowadzenieWprowadzenie
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WprowadzenieWprowadzenie

1.1. WprowadzenieWprowadzenie
2.2. Przedmioty praw autorskichPrzedmioty praw autorskich
3.3. Podmioty praw autorskichPodmioty praw autorskich
4.4. Treść praw autorskichTreść praw autorskich
5.5. Obrót prawami autorskimi i prawami pokrewnymiObrót prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
6.6. Środki ochrony praw autorskich i praw pokrewnychŚrodki ochrony praw autorskich i praw pokrewnych
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Źródła prawaŹródła prawa

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 
2006 roku, nr 90, poz. 631 ze zm.)2006 roku, nr 90, poz. 631 ze zm.)
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Zakres stosowaniaZakres stosowania

Przepisy ustawy stosuje się do utworów (art. 5):Przepisy ustawy stosuje się do utworów (art. 5):
Kryterium podmiotowe:Kryterium podmiotowe:

1.1. których twórca lub współtwórca jest obywatelem których twórca lub współtwórca jest obywatelem 
polskim lubpolskim lub

2.2. których twórca jest obywatelem państwa których twórca jest obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskiego Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) Wolnym Handlu (EFTA) -- stron umowy o stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, lubEuropejskim Obszarze Gospodarczym, lub
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Zakres stosowaniaZakres stosowania

Przepisy ustawy stosuje się do utworów (art. 5):Przepisy ustawy stosuje się do utworów (art. 5):
Kryterium przedmiotowe:Kryterium przedmiotowe:

1.1. które zostały opublikowane po raz pierwszy na które zostały opublikowane po raz pierwszy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 
równocześnie na tym terytorium i za granicą, lubrównocześnie na tym terytorium i za granicą, lub

2.2. które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku 
polskim, lubpolskim, lub

3.3. które są chronione na podstawie umów które są chronione na podstawie umów 
międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona 
wynika z tych umów.wynika z tych umów.
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Zakres stosowaniaZakres stosowania

Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita 
Polska jest stroną, przewidują dalej idącą ochronę, Polska jest stroną, przewidują dalej idącą ochronę, 
niż to wynika z ustawy, do nieopublikowanych niż to wynika z ustawy, do nieopublikowanych 
utworów obywateli polskich albo do utworów utworów obywateli polskich albo do utworów 
opublikowanych po raz pierwszy na terytorium opublikowanych po raz pierwszy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub równocześnie na Rzeczypospolitej Polskiej lub równocześnie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 
opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim --
stosuje się postanowienia tych umów (art. 7). stosuje się postanowienia tych umów (art. 7). 
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Umowy międzynarodoweUmowy międzynarodowe

Akt paryski Konwencji Berneńskiej z 9 września 1886 roku o Akt paryski Konwencji Berneńskiej z 9 września 1886 roku o 
ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu 
dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z 1990 roku, nr 82, poz. 474)dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z 1990 roku, nr 82, poz. 474)
Powszechna konwencja o prawie autorskim w redakcji paryskiej Powszechna konwencja o prawie autorskim w redakcji paryskiej 
z dnia 24 lipca 1971 r. (Dz. U. z 1978 roku. Nr 8, poz. 28)z dnia 24 lipca 1971 r. (Dz. U. z 1978 roku. Nr 8, poz. 28)
Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie 
autorskim sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. autorskim sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. 
U. z 2005 roku, nr 3 poz. 12)U. z 2005 roku, nr 3 poz. 12)
TRIPS TRIPS (Trade Related Aspects of Intelectal Properity Rights) (Trade Related Aspects of Intelectal Properity Rights) ––
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej intelektualnej –– Załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego 
WTO z dnia 15 kwietnia 1994 roku (Dz.U. z 1996 roku, nr 32 WTO z dnia 15 kwietnia 1994 roku (Dz.U. z 1996 roku, nr 32 
poz. 143)poz. 143)
Konwencja rzymska z 26 października 1961 roku o ochronie Konwencja rzymska z 26 października 1961 roku o ochronie 
wykonawców, producentów fonogarmów i organizacji wykonawców, producentów fonogarmów i organizacji 
nadawczych (Dz. U. z 1997 roku, nr 125, poz. 800)nadawczych (Dz. U. z 1997 roku, nr 125, poz. 800)
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Zakres przedmiotowy ustawy o prawie Zakres przedmiotowy ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnychautorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawa 
autorskich i 

prawach 
pokrewnych

Prawo 
administracyjne
Rozdział 12-13

Prawo karne
Rozdział 14 Prawo cywilne

Prawo na dobrach 
niematerialnych

Rozdziały 1-7 i 11

Prawo zobowiązań
Rozdziały 8 i 9
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Przedmioty Przedmioty 
praw autorskichpraw autorskich
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Definicja rodzajowa utworuDefinicja rodzajowa utworu

Przedmiotem prawa autorskiego są Przedmiotem prawa autorskiego są w szczególnościw szczególności utwory:utwory:
1)1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi 

(literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy programy 
komputerowekomputerowe),),

2)2) plastyczne,plastyczne,
3)3) fotograficzne,fotograficzne,
4)4) lutnicze,lutnicze,
5)5) wzornictwa przemysłowego,wzornictwa przemysłowego,
6)6) architektoniczne, architektonicznoarchitektoniczne, architektoniczno--urbanistyczne i urbanistyczne,urbanistyczne i urbanistyczne,
7)7) muzyczne i słownomuzyczne i słowno--muzyczne,muzyczne,
8)8) sceniczne, scenicznosceniczne, sceniczno--muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
9)9) audiowizualne (w tym filmowe).audiowizualne (w tym filmowe).
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Definicja opisowa utworuDefinicja opisowa utworu

Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest: każdy Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest: każdy 
przejaw działalności twórczej o indywidualnym przejaw działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, 
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 
wyrażenia.wyrażenia.
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Proces tworzenia, a utwórProces tworzenia, a utwór

Utworem jest wyłącznie Utworem jest wyłącznie 
rezultat pracy człowieka. rezultat pracy człowieka. 
Nie będzie nim więc efekt Nie będzie nim więc efekt 
samoistnych procesów czy samoistnych procesów czy 
zachowania zwierząt.zachowania zwierząt.

Przedmiotem ochrony jest Przedmiotem ochrony jest 
określony konkretny określony konkretny 
rezultat, a nie sam proces rezultat, a nie sam proces 
twórczy, poszczególne twórczy, poszczególne 
czynności składające się czynności składające się 
na ten proces, czy sam na ten proces, czy sam 
rodzaj działalności rodzaj działalności 
(twórczość).(twórczość).

Utworem w rozumieniu Utworem w rozumieniu 
prawa autorskiego jest: prawa autorskiego jest: 
każdy przejaw każdy przejaw 
działalności twórczej o działalności twórczej o 
indywidualnym indywidualnym 
charakterze, ustalony w charakterze, ustalony w 
jakiejkolwiek postaci, jakiejkolwiek postaci, 
niezależnie od wartości, niezależnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu przeznaczenia i sposobu 
wyrażenia.wyrażenia.
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Ustalenie utworuUstalenie utworu

Utwór jest przedmiotem Utwór jest przedmiotem 
prawa autorskiego od chwili prawa autorskiego od chwili 
ustalenia, chociażby miał ustalenia, chociażby miał 
postać nie ukończoną.postać nie ukończoną.

Utwór musi być ustalony co Utwór musi być ustalony co 
oznacza, że o utworze oznacza, że o utworze 
możemy mówić dopiero od możemy mówić dopiero od 
chwili, w której nastąpiło chwili, w której nastąpiło 
uzewnętrznienie utworu w uzewnętrznienie utworu w 
jakiejkolwiek postaci jakiejkolwiek postaci 
(choćby nietrwałej), a więc (choćby nietrwałej), a więc 
umożliwienie jego percepcji umożliwienie jego percepcji 
przez osoby trzecie.przez osoby trzecie.

Utworem w rozumieniu prawa Utworem w rozumieniu prawa 
autorskiego jest: każdy autorskiego jest: każdy 
przejaw działalności twórczej przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, o indywidualnym charakterze, 
ustalony w jakiejkolwiek ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i wartości, przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia.sposobu wyrażenia.
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Ustalenie utworuUstalenie utworu

Ustalenie utworu może Ustalenie utworu może 
polegać w szczególności polegać w szczególności 
na utrwaleniu utworu na na utrwaleniu utworu na 
nośniku materialnym, a nośniku materialnym, a 
więc podjęciu działania więc podjęciu działania 
umożliwiającego umożliwiającego 
reprodukcję dzieła, czyli reprodukcję dzieła, czyli 
percepcję w późniejszym percepcję w późniejszym 
okresie.okresie.

Utworem w Utworem w 
rozumieniu prawa rozumieniu prawa 
autorskiego jest: autorskiego jest: 
każdy przejaw każdy przejaw 
działalności twórczej działalności twórczej 
o indywidualnym o indywidualnym 
charakterze, ustalony charakterze, ustalony 
w jakiejkolwiek w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie postaci, niezależnie 
od wartości, od wartości, 
przeznaczenia i przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia.sposobu wyrażenia.
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Ustalenie utworuUstalenie utworu

Utrwalenie utworu Utrwalenie utworu ––
utrwalenie utworu nie ma utrwalenie utworu nie ma 
wpływu na powstanie wpływu na powstanie 
ochrony ochrony –– działanie działanie 
umożliwiające reprodukcję umożliwiające reprodukcję 
dzieła, czyli percepcję w dzieła, czyli percepcję w 
późniejszych i różnych późniejszych i różnych 
okresachokresach

Ochrona przysługuje już Ochrona przysługuje już 
rezultatom poszczególnych rezultatom poszczególnych 
stadiów procesu tworzenia stadiów procesu tworzenia 
(plany, szkice itp.)(plany, szkice itp.)

Utworem w Utworem w 
rozumieniu prawa rozumieniu prawa 
autorskiego jest: autorskiego jest: 
każdy przejaw każdy przejaw 
działalności twórczej działalności twórczej 
o indywidualnym o indywidualnym 
charakterze, ustalony charakterze, ustalony 
w jakiejkolwiek w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie postaci, niezależnie 
od wartości, od wartości, 
przeznaczenia i przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia.sposobu wyrażenia.
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Przesłanka twórczego charakteru utworuPrzesłanka twórczego charakteru utworu

Utwór musi być wynikiem Utwór musi być wynikiem 
działalności działalności twórczejtwórczej, a , a 
więc musi on posiadać więc musi on posiadać 
cechę nowości. cechę nowości. 

Utworem będzie więc Utworem będzie więc 
jedynie rezultat takiej jedynie rezultat takiej 
działalności intelektualnej, działalności intelektualnej, 
która polega na tworzeniu która polega na tworzeniu 
(kreowaniu) bytów (kreowaniu) bytów 
niematerialnych, które nie niematerialnych, które nie 
były znane wcześniej w były znane wcześniej w 
takiej samej postaci. takiej samej postaci. 

Utwory nie mogą mieć więc Utwory nie mogą mieć więc 
charakteru odtwórczego.charakteru odtwórczego.

Utworem w rozumieniu prawa Utworem w rozumieniu prawa 
autorskiego jest: każdy autorskiego jest: każdy 
przejaw działalności twórczej przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, o indywidualnym charakterze, 
ustalony w jakiejkolwiek ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i wartości, przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia.sposobu wyrażenia.
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Przesłanka indywidualnego charakteru utworuPrzesłanka indywidualnego charakteru utworu

Utwór musi posiadać Utwór musi posiadać 
cechę indywidualności cechę indywidualności 
(oryginalności)(oryginalności),, a więca więc
wyróżniać się od innych wyróżniać się od innych 
przejawów działalności przejawów działalności 
twórczej w sposób twórczej w sposób 
świadczący o jego świadczący o jego 
swoistości, oryginalności i swoistości, oryginalności i 
tych właściwościach, które tych właściwościach, które 
sprawiają, że w większym sprawiają, że w większym 
czy mniejszym stopniu jest czy mniejszym stopniu jest 
on on niepowtarzalnyniepowtarzalny i nie i nie 
posiadający swego posiadający swego 
wiernego odpowiednika w wiernego odpowiednika w 
przeszłości, a więc taki, przeszłości, a więc taki, 
który zawdzięcza swe który zawdzięcza swe 
powstanie samodzielnemu powstanie samodzielnemu 
wysiłkowi twórczemu wysiłkowi twórczemu 
(nowość subiektywna).(nowość subiektywna).

Utworem w rozumieniu Utworem w rozumieniu 
prawa autorskiego jest: prawa autorskiego jest: 
każdy przejaw każdy przejaw 
działalności twórczej o działalności twórczej o 
indywidualnym indywidualnym 
charakterze, ustalony w charakterze, ustalony w 
jakiejkolwiek postaci, jakiejkolwiek postaci, 
niezależnie od wartości, niezależnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu przeznaczenia i sposobu 
wyrażenia.wyrażenia.
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Przesłanka indywidualnego charakteru utworuPrzesłanka indywidualnego charakteru utworu

W nauce prawa dla W nauce prawa dla 
utworów o przeznaczeniu utworów o przeznaczeniu 
użytkowym (np. programów użytkowym (np. programów 
komputerowych) dokonuje komputerowych) dokonuje 
się się obiektywizacji obiektywizacji 
przesłanki indywidualnego przesłanki indywidualnego 
charakteru utworucharakteru utworu, poprzez , poprzez 
dokonywanie porównań do dokonywanie porównań do 
innych utworów podobnych.innych utworów podobnych.

Utworem w rozumieniu prawa Utworem w rozumieniu prawa 
autorskiego jest: każdy autorskiego jest: każdy 
przejaw działalności twórczej przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, o indywidualnym charakterze, 
ustalony w jakiejkolwiek ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i wartości, przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia.sposobu wyrażenia.
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Przesłanka indywidualnego charakteru utworuPrzesłanka indywidualnego charakteru utworu

W tego rodzaju W tego rodzaju 
przypadkach przesłanka przypadkach przesłanka 
indywidualnego charakteru indywidualnego charakteru 
uznaje się za spełnioną, uznaje się za spełnioną, 
jeśli utwór różni się od jeśli utwór różni się od 
innych podobnych na tyle, innych podobnych na tyle, 
że może być uznany za że może być uznany za 
posiadający indywidualny posiadający indywidualny 
charakter.charakter.

Związane jest to z Związane jest to z 
tendencją do standaryzacji tendencją do standaryzacji 
stosowanych rozwiązań, stosowanych rozwiązań, 
która jest konieczna dla która jest konieczna dla 
zapewnienia właściwej zapewnienia właściwej 
współpracy z innymi współpracy z innymi 
elementami (np. systemem elementami (np. systemem 
operacyjnym). operacyjnym). 

Utworem w rozumieniu prawa Utworem w rozumieniu prawa 
autorskiego jest: każdy autorskiego jest: każdy 
przejaw działalności twórczej przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, o indywidualnym charakterze, 
ustalony w jakiejkolwiek ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i wartości, przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia.sposobu wyrażenia.
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Utwór jako sposób wyrażenia pewnych treściUtwór jako sposób wyrażenia pewnych treści

Ochroną objęty może być wyłącznie Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażeniasposób wyrażenia. . 
Ochrona ogranicza się więc jedynie do elementów indywidualnie Ochrona ogranicza się więc jedynie do elementów indywidualnie 
ukształtowanej formy utworu i nie obejmuje treści utworu, w takim ukształtowanej formy utworu i nie obejmuje treści utworu, w takim 
zakresie w jakim odnosi się ona do opisywanej, obiektywnie zakresie w jakim odnosi się ona do opisywanej, obiektywnie 
istniejącej rzeczywistości lub praw nią rządzących (np. rezultaty istniejącej rzeczywistości lub praw nią rządzących (np. rezultaty 
prac badawczych)prac badawczych)
Nie są więc nią objęte: ustalenia faktów, odkrycia nauk Nie są więc nią objęte: ustalenia faktów, odkrycia nauk 
przyrodniczych i technicznych, generalizacje naukowe: przyrodniczych i technicznych, generalizacje naukowe: 

1)1) odkrycia, odkrycia, 
2)2) idee, idee, 
3)3) procedury, procedury, 
4)4) metody,metody,
5)5) zasady działania,zasady działania,
6)6) koncepcje matematycznekoncepcje matematyczne
7)7) hipotezy naukowehipotezy naukowe



2222

Utwór jako sposób wyrażenia Utwór jako sposób wyrażenia 
pewnych treścipewnych treści

Podlega natomiast ochronie Podlega natomiast ochronie dobór faktów lub dobór faktów lub 
rozumowań służących ich wykazaniu:rozumowań służących ich wykazaniu:

1)1) wnioskowania, wnioskowania, 
2)2) dowodzenia, dowodzenia, 
3)3) wyjaśnienia, wyjaśnienia, 
4)4) interpretacje, interpretacje, 
5)5) weryfikacja naukowa, weryfikacja naukowa, 
6)6) teorie naukoweteorie naukowe
7)7) rekonstrukcje historycznerekonstrukcje historyczne
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Utwór jako sposób wyrażenia pewnych treściUtwór jako sposób wyrażenia pewnych treści

Ochrona przysługuje również częściom dzieła ukończonego; Ochrona przysługuje również częściom dzieła ukończonego; 
rozdziałom rozdziałom 

1.1. Utwór chroniony jest jedynie w odniesieniu do tych elementów Utwór chroniony jest jedynie w odniesieniu do tych elementów 
które mają charakter twórczy. (elementy wolne i chronione w które mają charakter twórczy. (elementy wolne i chronione w 
utworze)utworze)
Nie podlegają ochronie: Nie podlegają ochronie: 

1.1. Pomysł oraz temat dzieła Pomysł oraz temat dzieła –– idea utworu, koncepcja lub problem idea utworu, koncepcja lub problem 
badawczy, hipoteza, tezy, rozwiązania naukowebadawczy, hipoteza, tezy, rozwiązania naukowe

2.2. Fabuła Fabuła –– temat fabularny o ile nie jest indywidualnie temat fabularny o ile nie jest indywidualnie 
zorganizowanazorganizowana

3.3. Nie podlegają ochronie także te elementy które są powszechnie Nie podlegają ochronie także te elementy które są powszechnie 
znane i stosowane (kolumny, tympanony)znane i stosowane (kolumny, tympanony)

4.4. Funkcja utworu Funkcja utworu –– np.. Programu komputerowegonp.. Programu komputerowego
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Problem przesłanek formalnychProblem przesłanek formalnych

Art..1 ust. 4 Ochrona przysługuje twórcy Art..1 ust. 4 Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia niezależnie od spełnienia 
jakichkolwiek formalności. jakichkolwiek formalności. 

Co to oznacza w praktyce?Co to oznacza w praktyce?
Uznanie rezultatu pracy intelektualnej za utwór nie jest uzależnione od:Uznanie rezultatu pracy intelektualnej za utwór nie jest uzależnione od:

cech indywidualnych twórcy takich, jak: wiek, płeć, zawód, posiadane cech indywidualnych twórcy takich, jak: wiek, płeć, zawód, posiadane 
kwalifikacje,kwalifikacje,
zamiaru stworzenia utworu w rozumieniu ustawy,zamiaru stworzenia utworu w rozumieniu ustawy,
przeznaczenia i użyteczności utworu,przeznaczenia i użyteczności utworu,
wartości artystycznej czy naukowej,wartości artystycznej czy naukowej,
rozmiaru, postaci i jakości utworu,rozmiaru, postaci i jakości utworu,
źródła inspiracji,źródła inspiracji,
stopnia wysiłku intelektualnego i ilości czasu poświęconego stworzeniu stopnia wysiłku intelektualnego i ilości czasu poświęconego stworzeniu 
dzieła,dzieła,
obiektywnej wartości materialnej.obiektywnej wartości materialnej.
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Utwór, egzemplarz utworu, nośnikUtwór, egzemplarz utworu, nośnik

Egzemplarzem utworu jest nośnik, a więc rzecz Egzemplarzem utworu jest nośnik, a więc rzecz 
ruchoma, w którym nastąpiło utrwalenie utworu. ruchoma, w którym nastąpiło utrwalenie utworu. 
Nośnikiem jest przedmiot materialny, na którym istnieje Nośnikiem jest przedmiot materialny, na którym istnieje 
możliwość utrwalenia utworu lub przedmiotu praw możliwość utrwalenia utworu lub przedmiotu praw 
pokrewnych, wykorzystywany w procesie zwielokrotnia pokrewnych, wykorzystywany w procesie zwielokrotnia 
go.go.
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Dobra niematerialne wyłączone z zakresu Dobra niematerialne wyłączone z zakresu 
przedmiotowego ochrony autorskoprawnejprzedmiotowego ochrony autorskoprawnej

Akty normatywne lub ich urzędowe projekty;Akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
Proste informacje prasoweProste informacje prasowe
Opublikowane opisy patentowe lub ochronne;Opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
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Akty normatywne Akty normatywne 
lub ich urzędowe projektylub ich urzędowe projekty

Określa je Konstytucja RP (ustawy, rozporządzenia, itp.)Określa je Konstytucja RP (ustawy, rozporządzenia, itp.)
Akty normatywne wyłączone są spod ochrony jedynie w Akty normatywne wyłączone są spod ochrony jedynie w 
kształcie, w jakim zostały opublikowane o urzędowych kształcie, w jakim zostały opublikowane o urzędowych 
publikatorach (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, itp.)publikatorach (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, itp.)
Odróżnić należy je od zbiorów, komentarzy i omówień aktów Odróżnić należy je od zbiorów, komentarzy i omówień aktów 
prawnych, tłumaczenia aktów prawnych. prawnych, tłumaczenia aktów prawnych. 
Niezależnie od zasięgu terytorialnego, rangi i ich promulgacji.Niezależnie od zasięgu terytorialnego, rangi i ich promulgacji.
Za urzędowe projekty aktów normatywnych uznajemy takie, Za urzędowe projekty aktów normatywnych uznajemy takie, 
które:które:

1.1. zostały opracowane przez właściwe organy, zostały opracowane przez właściwe organy, 
2.2. zostały opracowane przez inne podmioty i zostały przyjęte przez zostały opracowane przez inne podmioty i zostały przyjęte przez 

organ, na którego zlecenie zostały one opracowane, do organ, na którego zlecenie zostały one opracowane, do 
dalszego procedowaniadalszego procedowania
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Dokumenty urzędowe

1. Art. 76. § 1 kpa. Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie 
przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania 
stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. 

2. Art.. 115 § 14 k.k.. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany 
nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze 
względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego 
lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

3. Art. 244. § 1. k.p.c. Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej 
formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy 
państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w 
nich urzędowo zaświadczone.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych 
sporządzonych przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i 
inne organizacje społeczne w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z 
dziedziny administracji publicznej.
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Dokumenty urzędoweDokumenty urzędowe

Przykłady:
1. wyroki sądowe
2. decyzje administracyjne, 
3. zaświadczenia, 
4. protokoły posiedzeń sądowych, 
5. dowody doręczeń, 
6. pokwitowania pocztowe, 
7. obwieszczenia, 
8. pouczenia, 
9. okólniki, 
10. przepisy wewnątrzzakładowe, 
11. tablice rejestracyjne

Ale nie: pisma procesowe, (chociaż odmiennie SN), konkretne umowy i ich 
wzory
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Materiały urzędoweMateriały urzędowe

Wszystko co nie będąc dokumentem jest „urzędowe”: 
pochodzi od organu, dotyczy sprawy urzędowej, 
powstał w wyniku procedury: opinie i raporty biegłych 
w postępowaniach administracyjnych lub sądowych
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Urzędowe znaki i symboleUrzędowe znaki i symbole

Przykłady:
znaki drogowe;
znaki jakości, 
znaki gwarancyjne, 
znaki kontrolne, 
znaki promocyjne, 
stemple, 
odznaczenia i ordery
herby jednostek administracyjnych, miejscowości.
Wyłączenie tej kategorii z zakresu dóbr niematerialnych 
chronionych przez prawo autorskie nie oznacza jednak 
całkowitej dowolności w zakresie korzystania z nich, w 
szczególności ich kopiowania czy utrwalania. Korzystanie z nich 
regulowane jest przez przepisy administracyjnoprawne.
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Proste informacje prasoweProste informacje prasowe

Materiały prasowe w rozumieniu Prawa prasowego w postaci 
krótkich komunikatów prasowych, ograniczonych wyłącznie do 
przekazania określonej informacji i pozbawionych komentarza 
redakcyjnego.
Nie będą należały do tej kategorii materiały prasowe zawierające 
komentarz redakcyjny oraz rozbudowane serwisy informacyjne.

Przykłady:
informacje o wypadkach drogowych, 
notowania walutowe, 
proste ogłoszenia i wiadomości, 
sondażowe wypowiedzi czytelników, słuchaczy lub widzów.
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Rodzaje utworówRodzaje utworów

Podział utworów według kryterium przedmiotowego samoistności

Utwory

Utwory samoistne Utwory zależne 
(Opracowania)

Tłumaczenia

Przeróbki

Adaptacje

Pozostałe

Sensu srticto

Utwory inspirowane
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Utwory samoistneUtwory samoistne

Sensu stricto
W przypadku tego rodzaju utworów twórca nie korzysta w ogóle z 

elementów twórczych, pochodzących z innych utworów. Utwór 
jest więc od początku do końca wynikiem twórczej pracy autora. 

Przykład: Obraz przedstawiający bitwę pod Grunwaldem oparty 
wyłącznie na wiedzy historycznej autora.

Utwory inspirowane
W przypadku utworów inspirowanych twórca przy tworzeniu dzieła 

korzysta nie z swej ogólnej wiedzy czy swojego doświadczenia, 
ale inspiracji pochodzącej z konkretnego utworu.

Przykład: Obraz przedstawiający bitwę pod Grunwaldem inspirowany 
dziełem J.Matejki, a ściślej jego konkretnymi elementami, ale w istotny 
sposób twórczo przetworzonymi. Na przykład obraz wykorzystujący 
postać Zawiszy Czarnego w ujęciu Matejki..
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Utwór zależnyUtwór zależny

Przykłady utworów zależnych:
1. Tłumaczenie
2. Przeróbka, 
3. Adaptacja
4. Przystosowanie lub zmiana programu komputerowego (art.. 74 ust. 2 

pr. Autor)

W przypadku tego rodzaju utworu mamy do czynienia z rozbudowanym 
odwołaniem do konkretnego utworu innego twórcy.
Kryterium decydującym o odróżnienia utworu samoistnego (w tym 
utworu inspirowanego) od utworu zależnego jest stopień oderwania się 
od cudzego dzieła w zakresie walorów twórczych.
Utwory zależne – w całości lub w zasadniczej części musi być oparty 
na dziele wyjściowym, a więc jeśli rozpowszechniam opracowanie to 
automatycznie rozpowszechniam utwór

Przykład: Przeróbka obrazu J.Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”
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Utwór zależnyUtwór zależny

Podlega ochronie tak samo, jak utwór samoistny. 
Zależność w stosunku do utworu pierwotnego polega 
na tym, że rozporządzanie i korzystanie z praw 
autorskich do opracowania zależy od zezwolenia 
twórcy utworu pierwotnego. Mówimy, że ma 
charakter prawa zależnego. 
Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy autorskie prawa 
majątkowe do utworu pierwotnego wygasły.
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Utwór zależnyUtwór zależny

W przypadku baz danych spełniających cechy 
utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na 
sporządzenie opracowania.
Twórca utworu pierwotnego może cofnąć 
zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego 
udzielenia opracowanie nie zostało 
rozpowszechnione. Wypłacone twórcy 
wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
Na egzemplarzach opracowania należy wymienić 
twórcę i tytuł utworu pierwotnego.
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Zbiory utworówZbiory utworów

Przykłady:
1. zbiory, 
2. antologie, 
3. wybory, 
4. bazy danych spełniające cechy utworu.

Stanowią przedmiot prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają 
nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub 
zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do 
wykorzystanych utworów. 
Ich istotą jest to, że stanowią rezultat dokonanego w sposób 
twórczy wyboru, układu, zestawienia innych utworów.
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Zbiory utworówZbiory utworów

Są przedmiotem ochrony prawa autorskiego dzięki 
temu, iż stanowią rezultat działalności kreatywnej, 
polegającej na inwencji twórczej przejawiającej się w 
oryginalnym, podporządkowanym pewnej idei 
doborze, układzie lub zestawieniu, albo działalności 
porządkującej pewne informacje, dane, dzięki której 
powstaje nowe dobro 
Nie są utworami, ale są przedmiotem prawa 
autorskiego.
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Rodzaje utworówRodzaje utworów

Podział utworów według kryterium rodzaju ochrony prawnejPodział utworów według kryterium rodzaju ochrony prawnej

Utwory

Ochrona 
na zasadach ogólnych

Ochrona 
na zasadach szczególnych

Programy komputerowe

Bazy danych, spełniające 
przesłanki uznania za utwór

Utwory audiowizualne

Utwory architektoniczne 
i architektoniczno-urbanistyczne
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Programy komputeroweProgramy komputerowe

Programy komputerowe podlegają ochronie jak
utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału 
nie stanowią inaczej (art.. 74 ust. 1). 
W przypadku programów komputerowych 
ustawodawca dostrzega analogię w stosunku do 
utworów literackich.
Nie traktuje jednak programów komputerowych jako 
rodzaju utworu literackiego.
W przepisie tym ustawodawca usiłował nie tyle 
określić zasady ochrony, ile istotę programu 
komputerowego..
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Programy komputeroweProgramy komputerowe

Przyjęcie, że program komputerowy taktowany jest, Przyjęcie, że program komputerowy taktowany jest, JAK JAK utwór utwór 
literacki oznacza, że:literacki oznacza, że:

1.1. Do programów komputerowych stosujemy poza przepisami Do programów komputerowych stosujemy poza przepisami 
szczególnymi (art.. 74szczególnymi (art.. 74--77 (2)) stosujemy wszystkie przepisy 77 (2)) stosujemy wszystkie przepisy 
dotyczące utworów w ogólności poza tymi, które: dotyczące utworów w ogólności poza tymi, które: 
zostały wyłączone na mocy art. 77 ustawy.zostały wyłączone na mocy art. 77 ustawy.
dotyczą utworów o innym charakterze niż dotyczą utworów o innym charakterze niż utwór literackiutwór literacki lub lub 
program komputerowy (np.. plastycznych).program komputerowy (np.. plastycznych).
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Programy komputeroweProgramy komputerowe

Przyjęcie, że program komputerowy taktowany jest, JAK utwór 
literacki oznacza, że:

2. Stosujemy przepisy dotyczące utworów literackich, w 
szczególności art. 40 ust. 1 ustawy. 
Ten ostatni przepis, zobowiązuje  w szczególności producentów 
lub wydawców egzemplarzy utworów literackich
niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, do 
przekazywania na rzecz Funduszu Promocji Twórczości wpłaty 
wynoszącej od 5 % do 8 % wpływów brutto ze sprzedaży 
egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydań publikowanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Taki obowiązek spoczywa więc również na producentach i 
wydawcach programów komputerowych.
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Programy komputeroweProgramy komputerowe

Co stanowi przedmiot ochrony?
Wszelkie formy wyrażenia programu komputerowego (art. 74 
ust. 2), w szczególności dokumentacja projektowa 
(dokumentacja techniczna) obejmująca wszystkie fazy 
powstawania programu (schemat blokowy itd.), „program 
źródłowy” i „program maszynowy”, „program wpisany do 
pamięci stałej komputera”.

Uwaga: Dokumentacja użytkowa (podręczniki operacyjne) podlegają 
ochronie na zasadach ogólnych, jako utwór literacki, a nie jako 
program komputerowy,
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Programy komputeroweProgramy komputerowe

Co stanowi przedmiot ochrony?
Program komputerowy, a nie oprogramowanie rozumiane, jako 
zbiór powiązanych ze sobą funkcjonalnie programów, 
przeznaczonych do wykonywania określonych zadań przez 
konkretny „zaprogramowany” odpowiednio sprzęt komputerowy.
Oprogramowanie może jednak w pewnych wypadkach stanowić 
tzw. utwory połączone.
Ponadto istnieje możliwość opatentowania urządzenia, którego 
elementem jest oprogramowanie.

Przedmiotem ochrony jest co do zasady program komputerowy, 
jako całość. W niektórych jedynie przypadkach przedmiotem 
ochrony może być również element programu, o ile da się go 
wyodrębnić i jednocześnie spełnia przesłanki uznania go za 
utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
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Programy komputeroweProgramy komputerowe

Co stanowi przedmiot ochrony?
Algorytm programu komputerowego, rozumiany jako sposób 
wyrażenia konkretnej, logicznie uporządkowanej sekwencji 
działań (instrukcji) służących rozwiązaniu określonego 
problemu. 

Uwaga: 
1. Nie uważa się za przedmiot ochrony elementów 

„pozatekstowych”: języka programowania.
2. Nie podlegają ochronie „wyrażenia”, których użycie jest 

konieczne (niezbędne, jedyne możliwe) ze względu na wymogi 
techniczne lub ze względu na optymalizację działania 
oprogramowanego urządzenia dla uzyskania oznaczonego 
efektu funkcjonalnego.
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Programy komputeroweProgramy komputerowe

Co stanowi przedmiot ochrony?
Intrefejsy (łącza), a więc elementy programu komputerowego, 
których zadaniem jest zapewnienie współdziałania 
poszczególnych składników systemu komputerowego (interfejsy 
sprzętowe, międzyprogramowe) oraz komunikowanie się z tym 
systemem przez użytkownika (interfejsy użytkownika). 

Uwaga: W ich przypadku pojawia się jednak problem tego czy są one 
w stanie spełnić przesłankę indywidualnego charakteru 
(standaryzacja). Jeśli ze względu na wymogi techniczne lub ze 
względu na optymalizację działania oprogramowanego nie jest 
możliwe stworzenie innego interfejsu nie podlega on ochronie.
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Programy komputeroweProgramy komputerowe

Co nie stanowi przedmiot ochrony?
Idee i zasady, będące podstawą jakiegokolwiek elementu 
programu komputerowego, w tym podstawą łączy (art.. 74 
ust.2). 
Funkcja realizowana przez program (Wyrok SA w Poznaniu z 
dnia 4 stycznia 1995 r., I ACr 422/94) w szczególności sposobu 
przedstawienia zadania oraz kontynuacji i rozwijania ogólnie 
znanych danych.
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Bazy danychBazy danych

Brak definicji na gruncie prawa autorskiego.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 
ochronie baz danych pod pojęciem bazy danych rozumie się 
zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów 
zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, 
indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym 
środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości 
lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, 
weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.
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Bazy danychBazy danych

Ochrona baz danychOchrona baz danych

Bazy danych

Ustawa
z dnia 27 lipca 2001 r.
o ochronie baz danych

Ustawa 
z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych

Bazy danych 
niespełniające cech utworu

Bazy danych 
spełniające cechy utworu

Bazy danych 
spełniające cechy utworu
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Podmioty Podmioty 
praw autorskichpraw autorskich
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Podmioty praw autorskichPodmioty praw autorskich

Podmioty praw 
autorskich

Twórcy Pozostałe podmioty

Producenci i wydawcy Instytucje naukowe Pracodawcy

Autorskie prawa 
majątkowe

Autorskie prawa 
majątkowe i osobiste



5353

TwórcaTwórca

Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi 
inaczej (art. 8 ust. 1)
Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym 
charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której 
autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny 
sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.
Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu 
prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w 
razie ich braku - właściwa organizacja zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi.
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TwórcaTwórca

Twórcy (współtwórcy) są jedyną kategorią podmiotów, którym 
przysługują oba rodzaje praw autorskich: osobiste i majątkowe.
Przedmiotem pierwszego rodzaju praw jest nie podlegająca 
zrzeczeniu się lub zbyciu i nieograniczona w czasie więź twórcy 
z utworem (art. 16).
Przedmiotem drugiego rodzaju praw są interesy majątkowe 
związane z rozporządzeniem i korzystaniem z utworu.
Autorskie prawa majątkowe mogą w konkretnym przypadku 
przysługiwać innemu podmiotowi niż twórca (np. pracodawcy, 
nabywcy autorskich praw majątkowych).
W takim przypadku istnieją dwa podmioty uprawnione:

1) twórca, któremu przysługują autorskie prawa osobiste;
2) Inny podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe..



5555

Utwór jako dzieło zespołuUtwór jako dzieło zespołu

Utwory

Utwory 
indywidualnego 

twórcy

Utwory współautorskie 
oraz utwory połączone Utwory zbiorowe
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WspółtwórcyWspółtwórcy

Utwór może stanowić rezultat wysiłku twórczego więcej niż 
jednego twórcy.
W takim przypadku mówimy o utworze współautorskim, a jego 
twórców określamy terminem: „współtwórca”.
Analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku utworów 
stanowiących efekt pracy jednego twórcy, również w przypadku 
utworów współautorskich przyjmujemy domniemanie, 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.



5757

WspółtwórcyWspółtwórcy

Domniemanie to może być podważone.
Abyśmy mogli mówić bowiem o współtwórcy musi on w ramach 
współdziałania z pozostałymi współtwórcami wnieść twórczy 
wkład w powstanie utworu.
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WspółdziałanieWspółdziałanie

Jeśli mówimy o współpracy, to zakładamy istnienie pewnego 
porozumienia między współtwórcami, które obejmuje co 
najmniej podział zadań w procesie tworzenia dzieła.
Takie porozumienie nie musi być w żaden sposób 
sformalizowane, ale współtwórcy powinni mieć świadomość, że 
„działają w zespole”.
W nauce prawa formułuje się tezę, że porozumienie powinno 
obejmować zgodę na wspólne tworzenie i współautorstwo.
Praca może być równoczesna lub następująca po sobie, ale 
musi być miedzy współtwórcami taka relacja, że bez wkładu 
któregokolwiek z nich utwór w ogóle by nie powstał.
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Wkład twórczyWkład twórczy

Abyśmy mogli mówić o współtwórcy jego wkład w powstanie 
utworu musi mieć charakter twórczy i odciskać na nim 
indywidualne piętno.
W konsekwencji wkład nie może ograniczać się wyłącznie do 
działań o charakterze czysto technicznych (np. zaopatrywanie 
zespołu w materiały czy dowożenie kanapek) czy 
organizacyjnych (np. zapewnienie finansowania projektu).
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Wkład twórczyWkład twórczy

Dla przykładu w orzecznictwie uznano, że nie predestynuje do 
miana współtwórczości: 

1) redakcyjne opracowanie cudzego utworu, przejrzenie 
tłumaczenia, dodanie komentarza filologicznego, krytycznego, 
porównawczego;

2) wprowadzenie do podręcznika akademickiego poprawek nie 
mających charakteru merytorycznego, a jedynie będących 
poprawkami stylistycznymi czy korektorskimi;

3) sama konsultacja i przedyskutowanie koncepcji projektu 
pomnika, którego zaproponowana forma nie jest nowa i 
oryginalna;

4) wykonywanie przy tworzeniu obiektu fotograficznego tylko 
czynności technicznych obsługi sprzętu fotograficznego ściśle 
według wskazówek twórcy;

5) samo przejrzenie tłumaczenia utworu poetyckiego.



6161

Wspólność autorskich praw Wspólność autorskich praw 
majątkowychmajątkowych

Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie (art. 9 
ust.1).
Stosujemy to tego stosunku prawnego odpowiednio przepisy o 
współwłasności w częściach ułamkowych (art.. 9 ust. 5)
Każdemu ze współtwórców przysługuje więc udział w tym 
prawie.
Domniemywa się, że wielkości tych udziałów są równe. 
Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości 
udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej.
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Utwory współautorskieUtwory współautorskie

Utw ory w spółautorskie

Utw ory w spółautorskie
rozłączne

Utw ory w spółautorskie
nierozłączne

Wyłączne praw a autorskie 
do w kładów  samoistnych

Udziały 
w e w spólnych autorskich 

praw ach majątkow ych

Udziały 
w e w spólnych autorskich 

praw ach majątkow ych

Autorskie praw a osobiste

Autorskie praw a osobiste
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Utwory współautorskie rozłączneUtwory współautorskie rozłączne

W niektórych przypadkach wkład twórczy jednego lub większej 
liczby współautorów może posiadać samodzielne znaczenie, a 
więc może sam spełniać przesłanki uznania go za utwór w 
rozumieniu prawa autorskiego

Przykład: artykuł naukowy w pracy zbiorowej, muzyka do filmu, itp..
W takim wypadku każdy ze współtwórców może wykonywać 
prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne 
znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców.
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Wykonywanie Wykonywanie 
autorskich praw majątkowych autorskich praw majątkowych 
do utworu współautorskiegodo utworu współautorskiego

O ile umowa między współautorami nie stanowi inaczej każdy z 
nich może samodzielnie rozporządzać swoim udziałem.
Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu 
potrzebna jest natomiast zgoda wszystkich współtwórców. 
W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może 
żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając 
interesy wszystkich współtwórców.
Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu 
naruszenia prawa autorskiego do całości utworu. Uzyskane 
świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do 
wielkości ich udziałów.
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Autorskie prawa osobiste Autorskie prawa osobiste 
do utworu współautorskiegodo utworu współautorskiego

Wspólność prawa odnosi się tylko do praw o charakterze 
majątkowym, nie rozciąga się zaś na prawa o charakterze 
osobistym. 
Jednak niektóre z tych praw mogą być wykonywane 
indywidualnie (np.. prawo do autorstwa, prawo do oznaczenia 
utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do 
udostępniania go anonimowo ), a niektóre muszą być 
wykonywane wspólnie (np.. prawo do decydowania o 
pierwszym udostępnieniu utworu publiczności)



6666

Podmioty praw Podmioty praw 
do utworów połączonychdo utworów połączonych

Utwory stworzone przez dwóch lub większą liczbę twórców mogą 
zostać ze sobą połączone w celu wspólnego rozpowszechniania.
Rozpowszechnianie oznacza wszelkie postacie publicznego 
udostępnienia utworu.
W tego rodzaju przypadku połączenie następuje więc już po 
ustaleniu każdego z utworów.
Jego celem nie jest stworzenie nowego utworu, a jedynie wspólne 
rozpowszechnianie połączonych utworów.
Połączenie nie ma więc charakteru trwałego.

Przykład: piosenka, której tekst napisał autor do muzyki 
skomponowanej wcześniej przez kogoś innego.
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Podmioty praw Podmioty praw 
do utworów połączonychdo utworów połączonych

Każdy z twórców może żądać od pozostałych 
udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie powstałej 
całości, chyba że istnieje słuszna podstawa odmowy, a 
umowa nie stanowi inaczej. 
Każdy ze twórców może wykonywać prawo autorskie 
do swojej utworu, bez uszczerbku dla praw twórcy 
utworu połączonego.
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Podmioty praw Podmioty praw 
do utworów połączonychdo utworów połączonych

Do wykonywania prawa autorskiego do utworów 
połączonych potrzebna jest zgoda wszystkich twórców. 
W przypadku braku takiej zgody każdy ze twórców 
może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka 
uwzględniając interesy wszystkich twórców.
Każdy z twórców utworów połączonych może 
dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa 
autorskiego do utworów, które zostały połączone. 
Uzyskane świadczenie przypada wszystkim twórcom, 
stosownie do wartości utworów połączonych.
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Producent lub wydawca Producent lub wydawca 
utworu zbiorowegoutworu zbiorowego

Producentowi (lub wydawcy) przysługują z mocy samej ustawy 
autorskie prawa majątkowego do utworu zbiorowego.
Ustawa przyjmuje domniemanie prawne, że producentowi lub 
wydawcy przysługuje również prawo do tytułu. 
Utworem zbiorowym jest takie dzieło, na którego zawartość 
składają się utwory lub materiały przygotowane przez różnych 
twórców. 
Utwór zbiorowy można uznać za szczególną kategorię zbioru 
utworów, którą wyróżnia specyfika istniejąca w sferze ich 
tworzenia oraz obrotu, w szczególności bardzo dużym udziałem w 
jego stworzeniu działań organizacyjnych i redakcyjnych.

Przykłady
1. encyklopedia 
2. publikacja periodyczna (dziennik, czasopismo), 
3. witryna internetowa
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Producent lub wydawca Producent lub wydawca 
utworu zbiorowegoutworu zbiorowego

Elementy składające się na utwór zbiorowy nie muszą Elementy składające się na utwór zbiorowy nie muszą 
posiadać charakteru utworu. Założeniem jest jednak, posiadać charakteru utworu. Założeniem jest jednak, 
aby poszczególne części były dziełem różnych aby poszczególne części były dziełem różnych 
twórców.twórców.
Elementem, który łączy poszczególne części w jedną Elementem, który łączy poszczególne części w jedną 
całość jest działalność redaktorska, polegająca na całość jest działalność redaktorska, polegająca na 
odpowiednim wyborze oraz układzie poszczególnych odpowiednim wyborze oraz układzie poszczególnych 
elementów.elementów.
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Producent lub wydawca Producent lub wydawca 
utworu zbiorowegoutworu zbiorowego

Twórcom utworów składających się na utwór zbiorowy przysługują Twórcom utworów składających się na utwór zbiorowy przysługują 
prawa autorskie do poszczególnych jego części, mających prawa autorskie do poszczególnych jego części, mających 
samodzielne znaczenie.samodzielne znaczenie.
Przyznanie praw autorskich do poszczególnych części utworu Przyznanie praw autorskich do poszczególnych części utworu 
zbiorowego w sytuacji, gdy mają one samodzielne znaczenie, zbiorowego w sytuacji, gdy mają one samodzielne znaczenie, 
oznacza, że mimo, iż wydawca oznacza, że mimo, iż wydawca nabywa pierwotnienabywa pierwotnie prawa co prawa co 
samego utworu zbiorowego to, musi on uzyskać od autorów samego utworu zbiorowego to, musi on uzyskać od autorów 
prawa do poszczególnych jego części.prawa do poszczególnych jego części.
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PracodawcaPracodawca

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie 
stanowią inaczej, pracodawca, którego stanowią inaczej, pracodawca, którego 
pracownik stworzył utwór w wyniku pracownik stworzył utwór w wyniku 
wykonywania obowiązków ze stosunku wykonywania obowiązków ze stosunku 
pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu 
autorskie prawa majątkowe w granicach autorskie prawa majątkowe w granicach 
wynikających z celu umowy o pracę i wynikających z celu umowy o pracę i 
zgodnego zamiaru stron (art. 12).zgodnego zamiaru stron (art. 12).
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PracodawcaPracodawca

Zasadą jest więc, że pracodawca nabywa autorskie Zasadą jest więc, że pracodawca nabywa autorskie 
prawa majątkowe bez konieczności zawierania prawa majątkowe bez konieczności zawierania 
osobnej umowy o ich przeniesienie. osobnej umowy o ich przeniesienie. 
Zasadę tę można wyłączyć w umowie o pracę.Zasadę tę można wyłączyć w umowie o pracę.
Ustawa może przewidywać inne przesłanki nabycia Ustawa może przewidywać inne przesłanki nabycia 
praw majątkowych przez pracodawcę (art. 14 praw majątkowych przez pracodawcę (art. 14 ––
utwory naukowe, art. 74 utwory naukowe, art. 74 –– programy komputerowe)programy komputerowe)
Przepis ma zastosowanie wyłącznie do stosunków Przepis ma zastosowanie wyłącznie do stosunków 
pracy, a więc nie do umów cywilnoprawnych (umowa pracy, a więc nie do umów cywilnoprawnych (umowa 
o dzieło itp..).o dzieło itp..).
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PracodawcaPracodawca

Zasada ta dotyczy wyłącznie utworów stworzonych w Zasada ta dotyczy wyłącznie utworów stworzonych w 
wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, 
a więc:a więc:

1.1. wynikających z celu umowy i charakteru stanowiskawynikających z celu umowy i charakteru stanowiska
2.2. sprecyzowanych w samej umowie o pracę, sprecyzowanych w samej umowie o pracę, 
3.3. w bezpośrednich poleceniach służbowych (jednak w bezpośrednich poleceniach służbowych (jednak 

tylko tych, które zostały wydane w granicach tylko tych, które zostały wydane w granicach 
obowiązków pracowniczych danego twórcy), obowiązków pracowniczych danego twórcy), 

4.4. w układach zbiorowych w układach zbiorowych 
5.5. normach wewnątrzzakładowych. normach wewnątrzzakładowych. 
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Naruszenie obowiązków pracowniczych, Naruszenie obowiązków pracowniczych, 
a autorskie prawa majątkowea autorskie prawa majątkowe

Nie jest wystarczającą podstawą do stwierdzania Nie jest wystarczającą podstawą do stwierdzania 
„pracowniczego charakteru” utworu: „pracowniczego charakteru” utworu: 

1.1. samo posłużenie się w procesie twórczym samo posłużenie się w procesie twórczym 
urządzeniami lub materiałami należącymi do zakładu urządzeniami lub materiałami należącymi do zakładu 
pracy, pracy, 

2.2. przygotowanie utworu w czasie pracy twórcy, przygotowanie utworu w czasie pracy twórcy, 
3.3. sfinansowanie pracy twórczej przez zakład pracy sfinansowanie pracy twórczej przez zakład pracy 
4.4. udział w procesie twórczym innych osób udział w procesie twórczym innych osób 

zatrudnionych w tym zakładzie, zatrudnionych w tym zakładzie, 
5.5. tolerowanie przez twórcę faktu eksploatowania bez tolerowanie przez twórcę faktu eksploatowania bez 

porozumienia z nim utworu przez zakład pracy. porozumienia z nim utworu przez zakład pracy. 
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Naruszenie obowiązków pracowniczych, Naruszenie obowiązków pracowniczych, 
a autorskie prawa majątkowea autorskie prawa majątkowe

Okoliczność, że pracownik naruszył w związku z Okoliczność, że pracownik naruszył w związku z 
kreowaniem dzieła swoje obowiązki służbowe, nie ma kreowaniem dzieła swoje obowiązki służbowe, nie ma 
wpływu na ich uprawnienia wynikające z umowy i z wpływu na ich uprawnienia wynikające z umowy i z 
przepisów ustawy. Naruszenie obowiązków przepisów ustawy. Naruszenie obowiązków 
pracowniczych nie pozbawia pracownika uprawnień pracowniczych nie pozbawia pracownika uprawnień 
wynikających z przepisów prawa autorskiego.wynikających z przepisów prawa autorskiego.
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Skutki przyjęcia utworuSkutki przyjęcia utworu

Przyjęcie utworu ma z reguły charakter wyraźny, w Przyjęcie utworu ma z reguły charakter wyraźny, w 
postaci oświadczenia przełożonego.postaci oświadczenia przełożonego.

Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie 
sześciu miesięcysześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego od dostarczenia utworu o jego 
nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania 
określonych zmian w wyznaczonym w tym celu określonych zmian w wyznaczonym w tym celu 
odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został 
przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny 
termin (art.. 13)termin (art.. 13)
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Skutki zaniechania Skutki zaniechania 
rozpowszechnienia utworu rozpowszechnienia utworu 
przez pracodawcęprzez pracodawcę

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

Prawa majątkowe do programu komputerowego Prawa majątkowe do programu komputerowego 
stworzonego przez pracownika w wyniku stworzonego przez pracownika w wyniku 
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy wykonywania obowiązków ze stosunku pracy 
przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi 
inaczej (art.. 74 ust.3). inaczej (art.. 74 ust.3). 
Pracodawca nabywa więc prawa do programu Pracodawca nabywa więc prawa do programu 
komputerowego (choćby nieukończonego) z chwilą komputerowego (choćby nieukończonego) z chwilą 
jego ustalenia, a więc jego ustalenia, a więc de factode facto z chwilą napisania z chwilą napisania 
pierwszej „linijki” programu.pierwszej „linijki” programu.



8080

Naukowe utwory pracowniczeNaukowe utwory pracownicze

Utwory naukowe cechuje to, iż stanowią rezultat 
naukowego procesu poznawczego, a ich celem jest 
przedstawienie obiektywnie istniejącej 
rzeczywistości.
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. 
Instytucja naukowa to taka, której podstawowym 
przedmiotem działalności jest prowadzenie badań 
naukowych.
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Naukowe utwory pracowniczeNaukowe utwory pracownicze

Utwór musi powstać w wyniku wykonywania 
obowiązków ze stosunku pracy. Do takich utworów 
zaliczymy z pewnością w przypadku pracownika 
naukowo-dydaktycznego:

1. prace doktorskie i habilitacyjne, 
2. utwory przygotowywane w ramach planów danej 

jednostki organizacyjnej,
3. utwory tworzone z polecenia i pod nadzorem 

przełożonego danego pracownika.
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Naukowe utwory pracowniczeNaukowe utwory pracownicze

Prawo do pierwszej publikacji utworu naukowego Prawo do pierwszej publikacji utworu naukowego 
może zostać zrealizowane, jeśli spełnione zostaną może zostać zrealizowane, jeśli spełnione zostaną 
łącznie następujące przesłanki:łącznie następujące przesłanki:

1.1. podjęcia przez twórcę decyzji o rozpowszechnianiu podjęcia przez twórcę decyzji o rozpowszechnianiu 
utworu;utworu;

2.2. zawarcie w ciągu 6 miesięcy umowy o wydanie zawarcie w ciągu 6 miesięcy umowy o wydanie 
utworu;utworu;

3.3. wydania utworu w ciągu 2 lat od daty jego przyjęcia;wydania utworu w ciągu 2 lat od daty jego przyjęcia;
Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.
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Naukowe utwory pracowniczeNaukowe utwory pracownicze

Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli: 
1. w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie 

zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu 
2. jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia 

utwór nie został opublikowany (art.. 14)
Instytucja naukowa może, bez odrębnego 
wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego 
zawartego w utworze oraz udostępniać ten utwór 
osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego 
przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w 
umowie.
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Producent utworu audiowizualnegoProducent utworu audiowizualnego

DomniemywaDomniemywa się,się, żeże producentproducent utworuutworu
audiowizualnegoaudiowizualnego nabywanabywa nana mocymocy umowyumowy oo
stworzeniestworzenie utworuutworu alboalbo umowyumowy oo wykorzystaniewykorzystanie jużjuż
istniejącegoistniejącego utworuutworu wyłącznewyłączne prawaprawa majątkowemajątkowe dodo
eksploatacjieksploatacji tychtych utworówutworów ww ramachramach utworuutworu
audiowizualnegoaudiowizualnego jakojako całościcałości (art(art.... 7070))
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Treść praw autorskichTreść praw autorskich
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Autorskie prawa osobisteAutorskie prawa osobiste

Cechy autorskich praw osobistych:Cechy autorskich praw osobistych:
1.1. niezbywalne,niezbywalne,
2.2. nie można się ich zrzec,nie można się ich zrzec,
3.3. nie są ograniczone co do czasu.nie są ograniczone co do czasu.

Przedmiotem ochrony jest dobro o charakterze Przedmiotem ochrony jest dobro o charakterze 
niemajątkowym w postaci „więzi twórcy z utworem”niemajątkowym w postaci „więzi twórcy z utworem”
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Autorskie prawa osobisteAutorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste: 
1) są wyłączone z obrotu inter vivos.
2) nie wchodzą również do spadku.

Należy jednak zaznaczyć, że 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 (art.. 
78 ust.2).
Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby wymienione w ust. 2 
są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania 
autorskich praw osobistych zmarłego twórcy (art.. 78 ust. 3)
Wyżej wskazane podmioty nie są jednak podmiotami, które 
nabyły autorskie prawa osobiste. Można więc powiedzieć, że 
działają one niejako w interesie zmarłego twórcy.
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UprawnieniaUprawnienia

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie 
podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź więź twórcy z utworem, a twórcy z utworem, a w w 
szczególnościszczególności prawo do:prawo do:
1)1) autorstwa utworu,autorstwa utworu,
2)2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo 

do udostępniania go anonimowo,do udostępniania go anonimowo,
3)3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego 

wykorzystania,wykorzystania,
4)4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
5)5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
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Prawo do autorstwa utworuPrawo do autorstwa utworu

Jego treścią jest prawo do żądania przez twórcę od Jego treścią jest prawo do żądania przez twórcę od 
osób trzecich, by osób trzecich, by uznawały, iż to on jest autorem uznawały, iż to on jest autorem 
danego utworu, a inne osoby nie są.danego utworu, a inne osoby nie są.
Prawo to nie obejmuje roszczenia o charakterze Prawo to nie obejmuje roszczenia o charakterze 
negatywnym. Innymi słowy w jego ramach nie można negatywnym. Innymi słowy w jego ramach nie można 
żądać zaprzeczenia autorstwa utworu, którego nie jest żądać zaprzeczenia autorstwa utworu, którego nie jest 
on twórcą (art.. 23 i 24 k.c.)on twórcą (art.. 23 i 24 k.c.)
Prawo do autorstwa odnosi się jedynie do tych Prawo do autorstwa odnosi się jedynie do tych 
elementów utworu, które wykazują cechy twórczości.elementów utworu, które wykazują cechy twórczości.
Wyniki naukowe Wyniki naukowe –– nie podlegają ochronie na nie podlegają ochronie na 
podstawie prawa autorskiego, a jedynie na podstawie podstawie prawa autorskiego, a jedynie na podstawie 
art.. 23 i 24 k.cart.. 23 i 24 k.c
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Prawo decydowania Prawo decydowania 
o oznaczeniu utworu nazwiskiemo oznaczeniu utworu nazwiskiem

Jego treścią jest prawo do decydowania o tym, czy Jego treścią jest prawo do decydowania o tym, czy 
utwór ma być rozpowszechniany ze wskazaniem utwór ma być rozpowszechniany ze wskazaniem 
nazwiska autora, anonimowo, czy pod pseudonimem. nazwiska autora, anonimowo, czy pod pseudonimem. 
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Prawo do integralności utworuPrawo do integralności utworu

Uprawnienie to nie przysługuje twórcom programów 
komputerowych (art. 77)
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 
(Art. 49. 2) 
Dotyczy to odpowiednio utworów, których czas ochrony autorskich 
praw majątkowych upłynął.
Treścią tego uprawnienia jest możliwość żądania zaniechania 
wprowadzania takich zmian (zmiany, wykreślenia, dodatki), które 
naruszałyby więź pomiędzy twórcą, a utworem poprzez 
naruszenie jego integralności czy przedstawienie fałszywego 
kształtu utworu.
Przykład: Emisja reklamy w trakcie filmu, koloryzowanie filmu 
czarnobiałego
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Prawo do integralności utworuPrawo do integralności utworu

Zastrzeżenie redakcji czasopism o prawie skracania Zastrzeżenie redakcji czasopism o prawie skracania 
materiałów niezamówionych nie upoważnia do materiałów niezamówionych nie upoważnia do 
naruszania prawa integralności utworu.naruszania prawa integralności utworu.
Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w 
nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym 
twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, może on po twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, może on po 
bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia 
odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć. Twórcy odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć. Twórcy 
przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego 
umową (art.umową (art. 58)58)
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Prawo do rzetelnego wykorzystania Prawo do rzetelnego wykorzystania 
utworuutworu

Uprawnienie to nie przysługuje twórcom programów 
komputerowych (art. 77)
W nauce prawa przyjmuje się, że o nierzetelnym 
wykorzystaniu utworu można mówić w sytuacji, gdy w 
utworze zależnym czy utworze zawierającym cytowane 
fragmenty utworu przedstawiony zostaje fałszywy 
kształt utworu oryginalnego.

Przykład: zacytowanie fragmentu utworu, w którym został 
sformułowany jakiś pogląd, przy jednoczesnym 
pominięciu innego istotnego fragmentu, w którym 
przeprowadzona jest krytyka tego poglądu.
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Prawo decydowania Prawo decydowania 
o pierwszym udostępnieniu utworu o pierwszym udostępnieniu utworu 
publicznościpubliczności

Uprawnienie to nie przysługuje twórcom programów 
komputerowych (art. 77)
Naruszeniem tego prawa jest sytuacja, w której utwór 
(niekoniecznie zwielokrotniony) jest udostępniony 
nieokreślonej liczbie osób bez zgody autora. 
Udostępnienie utworu publiczności to jego 
opublikowanie (zwielokrotnionienie i udostępnienie 
egzemplarzy publicznie) lub inne rozpowszechnienie 
utworu, które stwarza możliwość zapoznania się z jej 
treścią nieograniczonej liczbie osób.
Prawo do decydowania dotyczy nie tylko tego czy w 
ogóle, ale także tego kiedy i gdzie ma być on 
udostępniony.
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Prawo do nadzoru Prawo do nadzoru 
nad sposobem korzystania z utworunad sposobem korzystania z utworu

Uprawnienie to nie przysługuje twórcom programów 
komputerowych (art. 77)

1. 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.
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.
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Prawo do nadzoru Prawo do nadzoru 
nad sposobem korzystania z utworunad sposobem korzystania z utworu

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. 
Stosuje się do programów komputerowych
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Prawo do nadzoru Prawo do nadzoru 
nad sposobem korzystania z utworunad sposobem korzystania z utworu

Uprawnienie to nie przysługuje twórcom 
programów komputerowych (art. 77)
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.
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Prawo do nadzoru Prawo do nadzoru 
nad sposobem korzystania z utworunad sposobem korzystania z utworu

Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w 
odpowiednim terminie, uważa się, że wyraził zgodę na odpowiednim terminie, uważa się, że wyraził zgodę na 
rozpowszechnianie utworu.rozpowszechnianie utworu.
Jeżeli ustawa lub umowa nie stanowią inaczej, za wykonanie Jeżeli ustawa lub umowa nie stanowią inaczej, za wykonanie 
nadzoru autorskiego nie przysługuje twórcy odrębne nadzoru autorskiego nie przysługuje twórcy odrębne 
wynagrodzenie.wynagrodzenie.
Twórcy utworu plastycznego przysługuje prawo do Twórcy utworu plastycznego przysługuje prawo do 
sprawowania odpłatnego nadzoru autorskiego.sprawowania odpłatnego nadzoru autorskiego.
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami 
architektonicznymi i architektonicznoarchitektonicznymi i architektoniczno--urbanistycznymi regulują urbanistycznymi regulują 
odrębne przepisy.odrębne przepisy.

Art.Art. 73.73. Prawo do nadzoru autorskiego może być wykonywane tylko w Prawo do nadzoru autorskiego może być wykonywane tylko w 
stosunku do ostatecznej wersji utworu audiowizualnego. stosunku do ostatecznej wersji utworu audiowizualnego. 
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Prawo Prawo 
dostępu do oryginału utworudostępu do oryginału utworu

Art. 52. 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.

Obowiązek nie obciąża właścicieli innych egzemplarzy 
utworu. Chociaż uważa się też, że w przypadku 
zniszczenia oryginału, obowiązek ciąży także na 
właścicielach kopii.
Nie chodzi o wydanie oryginału, a jedynie o dostęp.
Brak obowiązku posiadacza dbałości o oryginał.
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Prawo decydowania o losach oryginału utworu Prawo decydowania o losach oryginału utworu 
plastycznego w przypadku podjęcia przez plastycznego w przypadku podjęcia przez 
właściciela decyzji o jego zniszczeniuwłaściciela decyzji o jego zniszczeniu

Art. 32. 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 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.
Pojęcie egzemplarza znajdującego się w miejscu publicznie 
dostępnym (też pomieszczenia dostępne dla publiczności) nie jest 
jednoznaczne z miejscem publicznym (ulice,place)
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Cechy autorskich praw majątkowychCechy autorskich praw majątkowych

Autorskie prawa majątkowe: 
1) mogą i stanowią przedmiot obrotu prawnego
2) wchodzą do spadku po podmiocie, któremu przysługiwały..
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Cechy Cechy 
autorskich praw majątkowychautorskich praw majątkowych

Autorskie prawa majątkowe mają charakter wyłączny i Autorskie prawa majątkowe mają charakter wyłączny i 
bezwzględny.bezwzględny.
Stanowią majątek osobisty twórcy w rozumieniu Stanowią majątek osobisty twórcy w rozumieniu 
przepisów o ustawowej wspólności majątkowej KRO.przepisów o ustawowej wspólności majątkowej KRO.
Z wyjątkiem wymagalnych wierzytelności nie podlegają Z wyjątkiem wymagalnych wierzytelności nie podlegają 
egzekucji, dopóki służą twórcy. egzekucji, dopóki służą twórcy. 
Po śmierci twórcy, spadkobiercy mogą sprzeciwić się Po śmierci twórcy, spadkobiercy mogą sprzeciwić się 
egzekucji z prawa autorskiego do utworu nie egzekucji z prawa autorskiego do utworu nie 
opublikowanego, chyba że sprzeciw byłby niezgodny z opublikowanego, chyba że sprzeciw byłby niezgodny z 
ujawnioną wolą twórcy co do rozpowszechniania ujawnioną wolą twórcy co do rozpowszechniania 
utworu.utworu.
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Treść autorskich prawa majątkowychTreść autorskich prawa majątkowych

Autorskie prawa majątkowe obejmują:Autorskie prawa majątkowe obejmują:
1.1. wyłączne prawo do korzystania z utworu na wszystkich wyłączne prawo do korzystania z utworu na wszystkich 

polach eksploatacji;polach eksploatacji;
2.2. wyłączne prawo do rozporządzania z utworu na wyłączne prawo do rozporządzania z utworu na 

wszystkich polach eksploatacji; wszystkich polach eksploatacji; 
3.3. Wyłączne prawo do wynagrodzenia za korzystanie z Wyłączne prawo do wynagrodzenia za korzystanie z 

utworu. utworu. 



104104

Pola eksploatacji utworuPola eksploatacji utworu

Terminem „pole eksploatacji” określamy Terminem „pole eksploatacji” określamy 
wyodrębniony sposób korzystania z utworu.wyodrębniony sposób korzystania z utworu.
Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności 
(art.. 50):(art.. 50):

1.1. w zakresie w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworuutrwalania i zwielokrotniania utworu --
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową,magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2.2. w zakresie w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzamiobrotu oryginałem albo egzemplarzami, , 
na których utwór utrwalono: na których utwór utrwalono: 

a)a) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, 
b)b) użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
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Pola eksploatacji utworuPola eksploatacji utworu

Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności 
(art.. 50):(art.. 50):

3. w zakresie 3. w zakresie rozpowszechniania utworurozpowszechniania utworu w sposób innyw sposób inny
niż określony w pkt 2:niż określony w pkt 2:

a)a) publiczne wykonanie, publiczne wykonanie, 
b)b) wystawienie, wystawienie, 
c)c) wyświetlenie, wyświetlenie, 
d)d) odtworzenie, odtworzenie, 
e)e) nadawanie,nadawanie,
f)f) reemitowanie, reemitowanie, 
g)g) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym.czasie przez siebie wybranym.
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Prawo do rozporządzania utworemPrawo do rozporządzania utworem

Pojęcie rozporządzania utworem nie jest tożsame ze Pojęcie rozporządzania utworem nie jest tożsame ze 
zbyciem majątkowych praw autorskich. Obejmuje zbyciem majątkowych praw autorskich. Obejmuje 
również udzielenie licencji. również udzielenie licencji. 
Przedmiotem rozporządzenia są zawsze prawa do Przedmiotem rozporządzenia są zawsze prawa do 
korzystania z utworu na poszczególnych polach korzystania z utworu na poszczególnych polach 
eksploatacji, przy czym nie istnieje konieczność eksploatacji, przy czym nie istnieje konieczność 
obejmowania czynnością prawną wszystkich obejmowania czynnością prawną wszystkich 
posiadanych praw .posiadanych praw .
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Prawo do korzystania z utworuPrawo do korzystania z utworu

Uprawnienie do używania utworu przez podmiot tych Uprawnienie do używania utworu przez podmiot tych 
praw w różny sposób, w celu czerpania z tego praw w różny sposób, w celu czerpania z tego 
zysków.zysków.
Można je najogólniej scharakteryzować, jako prawo Można je najogólniej scharakteryzować, jako prawo 
do czerpania zysku z odpłatnego udostępniania do czerpania zysku z odpłatnego udostępniania 
publicznego utworu.publicznego utworu.
Na prawo do korzystania z utworu składa się szereg Na prawo do korzystania z utworu składa się szereg 
praw cząstkowych obejmujących poszczególne pola praw cząstkowych obejmujących poszczególne pola 
eksploatacjieksploatacji
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Prawo decydowania Prawo decydowania 
o utrwaleniu dziełao utrwaleniu dzieła

Przez utrwalenie utworu rozumiemy sporządzenie jego 
pierwszego materialnego nośnika: oryginału.
Z reguły przenoszone jest wraz z prawem do 
zwielokrotnienia i prawem wprowadzenia 
zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu. Jest jednak 
osobnym polem eksploatacji. 
Niektóre utwory ze swej natury wymagają utrwalenia 
(np.. plastyczne), a ich utrwalenie jest warunkiem 
powstania dzieła.
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Prawo zwielokrotnienia utworuPrawo zwielokrotnienia utworu

Prawo to obejmuje uprawnienie do sporządzenia 
kolejnych materialnych nośników utworu: egzemplarzy 
utworu.
Każda odmienna technika zwielokrotniania utworu 
stanowi osobne pole eksploatacji.
Zwielokrotnianiem jest także wprowadzenie do pamięci 
komputera (zapisanie na twardym dysku, serwerze lub 
przekazanie do innego serwera). 
W przypadku czasowego zwielokrotnienia utworu, 
związanego z przeglądaniem stron internentowych, 
przyjmuje się, że objęte jest ono domniemaną zgodą 
uprawnionego..
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Prawo decydowania Prawo decydowania 
o obrocie oryginałem o obrocie oryginałem 
lub egzemplarzami utworulub egzemplarzami utworu

Prawo to obejmuje wyłączne uprawnienia do decydowania o:
1. wprowadzeniu utworu do obrotu poprzez udostępnienie jego 

oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności 
dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą,

2. najmie egzemplarzy utworu, a więc przekazaniu do odpłatnego i 
ograniczonego czasowo korzystania;

3. użyczeniu egzemplarza utworu, a więc przekazaniu do 
nieodpłatnego i ograniczonego czasowo korzystania

• Rozdzielenie tego prawa od prawa zwielokrotniania ma 
znaczenie w przypadku sprzedawców egzemplarzy 
wydawanych z naruszeniem tego ostatniego prawa przez inny 
podmiot.
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Wyczerpanie Wyczerpanie 
prawa decydowania o obrocie oryginałem prawa decydowania o obrocie oryginałem 
i egzemplarzami utworui egzemplarzami utworu

Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza 
utworu na terytorium Europejskiego Obszaru utworu na terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na 
dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem jego najmu z wyjątkiem jego najmu 
lub użyczenialub użyczenia (art. 51).(art. 51).
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Prawo decydowania Prawo decydowania 
o publicznym wykonaniu utworuo publicznym wykonaniu utworu

Przez wykonanie utworu rozumiemy jego wykonanie 
„na żywo”.
Przedmiotem wykonania mogą więc być jedynie 
niektóre rodzaje utworów: 

1. literackie, 
2. dramatyczne, 
3. muzyczne, 
4. pantomimiczne, 
5. słowno-muzyczne
6. Itp..
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Prawo decydowania Prawo decydowania 
o publicznym odtworzeniu utworuo publicznym odtworzeniu utworu

Przez odtworzenie utworu rozumiemy udostępnienie 
go przy pomocy:

1. nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na 
których utwór został zapisany (odtwarzacz CD, DVD, 
itp.), 

2. urządzeń służących do odbioru programu radiowego 
lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany w 
tym transmisji utworu wykonywanego „na żywo” (np.. 
transmisja koncertu)
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Prawo decydowania Prawo decydowania 
o publicznym wystawieniu utworuo publicznym wystawieniu utworu

Przez wystawienie utworu rozumiemy publiczne 
udostępnienie oryginału utworu: 

1. plastycznego (np. rzeźby, obrazu), 
2. literackiego (np. rękopis, list), 
3. kartograficznego (np. mapy), 
4. architektonicznego (np. makiety architektoniczne)
5. Itp..
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Prawo decydowania Prawo decydowania 
o publicznym wyświetleniu utworu o publicznym wyświetleniu utworu 
audiowizualnegoaudiowizualnego

Przez wyświetlenie utworu audiowizualnego 
rozumiemy publiczne udostępnienie dzieła tego 
rodzaju nie tylko w miejscach ogólnie dostępnych, 
ale także w miejscach zamkniętych dla publiczności 
(np.. w kinach, na kursach i konferencjach).
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Prawo decydowania Prawo decydowania 
o publicznym nadaniu o publicznym nadaniu 
programu radiowego lub telewizyjnegoprogramu radiowego lub telewizyjnego

Przez nadawanie programu radiowego lub 
telewizyjnego rozumiemy rozpowszechnianie 
utworów drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, 
prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny 
lub satelitarny) lub w sposób przewodowy (np. 
telewizja satelitarna, kablowa, naziemna). 
Każdy rodzaj transmisji stanowi odrębne pole 
eksploatacji.
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Prawo decydowania Prawo decydowania 
o reemisji o reemisji 
programu radiowego lub telewizyjnegoprogramu radiowego lub telewizyjnego

Reemitowanie programu radiowego lub 
telewizyjnego to rozpowszechnianie utworów 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.
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Prawo decydowania o publicznym udostępnieniu Prawo decydowania o publicznym udostępnieniu 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranymdostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym

Telewizja interaktywnaTelewizja interaktywna
VODVOD
InternetInternet
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Droit de suiteDroit de suite

Art. 19. 1. Twórcy i jego spadkobiercom przysługuje prawo do 
wynagrodzenia w wysokości 5% ceny dokonanych zawodowo 
odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego 
oraz rękopisów utworów literackich i muzycznych. Do zapłaty 
tego wynagrodzenia jest obowiązany sprzedawca, a gdy działa 
na rzecz osoby trzeciej, odpowiada z nią solidarnie. 
Wynagrodzenie jest wypłacane za pośrednictwem właściwej 
organizacji zbiorowego zarządzania.
2. Sprzedawca jest obowiązany do ujawnienia osoby trzeciej, o 
której mowa w ust. 1. Z obowiązku tego może się zwolnić 
płacąc należne wynagrodzenie.
3. Zrzeczenie się wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest 
nieważne, chyba że dotyczy wymagalnej wierzytelności.
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Wyłączne prawo zezwalania na Wyłączne prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskichwykonywanie zależnych praw autorskich

Vide: pojęcie utworu zależnegoVide: pojęcie utworu zależnego
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Wygaśnięcie Wygaśnięcie 
autorskich praw majątkowychautorskich praw majątkowych

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie 
prawa majątkowe gasną z upływem lat 70:

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



122122

Opłata za korzystanie z utworów, do Opłata za korzystanie z utworów, do 
których majątkowe prawa autorskie których majątkowe prawa autorskie 
wygasływygasły

Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, 
muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, 
niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są 
obowiązani do przekazywania na rzecz Funduszu Promocji 
Twórczości, wpłaty wynoszącej od 5% do 8% wpływów brutto ze 
sprzedaży egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydań 
publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Producenci i wydawcy dokonują tych wpłat 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.
Zasady te stosuje się odpowiednio do egzemplarzy chronionych 
opracowań utworów niekorzystających z ochrony autorskich praw 
majątkowych.
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Dozwolony użytek Dozwolony użytek 
chronionych utworówchronionych utworów
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Zasady ogólneZasady ogólne

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. 34).
Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego 
korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy 
twórcy (art.35).
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Dozwolony użytek prywatnyDozwolony użytek prywatny

Uprawnienie to nie przysługuje użytkownikom programów 
komputerowych (art. 77)
Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już 
rozpowszechnionego utworu w zakresie: własnego użytku osobistego 
(art. 23). 
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.
Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z 
pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w 
związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa 
lub stosunku towarzyskiego.
Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy
został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie,
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Dozwolony użytek prywatnyDozwolony użytek prywatny

Obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w szczególności utrwalenie i 
zwielokrotnianie utworu.
Można go dokonywać na podstawie własnego albo wypożyczonego 
egzemplarza, wykonania „na żywo”, a także z nadań oraz z sieci 
internetowej. 
Można sporządzić jedynie jeden egzemplarz.
Dla celów użytku osobistego dozwolone jest skopiowanie całego 
utworu. 
Zakres podmiotowy dozwolonego użytku ogranicza się do osób, z 
którymi rzeczywiście utrzymujemy stosunki towarzyskie. Jeśli 
natomiast użytkownik Internetu umieści plik muzyczny na serwerze w 
taki sposób, aby dostęp miały osoby, z którymi nie łączą go żadne 
związki personalne, to takie korzystanie przekracza ramy art. 23.
Użytkownik, który ściąga utwory znajdujące się na zdalnym serwerze 
lub komputerze innego użytkownika nielegalnie zwielokrotnione nie 
mógłby powołać się na dozwolony użytek osobisty.
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BrowsingBrowsing i i cachingcaching

• Uprawnienie to nie przysługuje użytkownikom programów 
komputerowych (art. 77)

• Browsing - przeglądania materiałów umieszczonych w sieci. 
Caching - krótkotrwałe zapisywanie w pamięci podręcznej.
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 (art.. 23 (1)):
1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy 

osobami trzecimi przez pośrednika lub,
2) zgodnego z prawem korzystania z utworu., 

Chodzi tutaj o zwielokrotnienie, jakie następuje w toku 
przeglądania stron internetowych (browsing) i krótkotrwałe 
zapisanie w pamięci podręcznej (caching)
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Reemisja programów telewizyjnych i 
radiowych

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
(art. 24 ust. 1).
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Odbiór programów telewizyjnych 
i radiowych

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 (art. 24 ust. 2).
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Przedruki, mowy i streszczenia

Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i 
telewizji:

1. już rozpowszechnione:
a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
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.
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Przedruki, mowy i streszczenia

Za korzystanie z utworów w postaci: 
1. aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne
2. aktualnych wypowiedzi i fotografii reporterskich
twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Rozpowszechnianie utworów, o których mowa powyżej, jest dozwolone 
zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu.
Powyższe zasady 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 przysługującego twórcy, nie nastąpiła na 
podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest wypłacane za 
pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi.
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Instytucje naukowe i oświatowe

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 cele 
egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu (art. 27)
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Biblioteki, archiwa i szkoły

Biblioteki, archiwa i szkoły mogą (art.. 28):
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
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CytatyCytaty

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 (art.. 
29)
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Cytaty w podręcznikach, wypisach i Cytaty w podręcznikach, wypisach i 
antologiachantologiach

Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać 
rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w 
podręcznikach i wypisach.
Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać 
rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w 
antologiach.
W wyżej wskazanych wypadkach twórcy przysługuje prawo do 
wynagrodzenia.
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Wykonywanie utworówWykonywanie utworów

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.. 31).



137137

Wystawienie utworu plastycznegoWystawienie utworu plastycznego

Właściciel egzemplarza utworu plastycznego może 
go wystawiać publicznie, jeżeli nie łączy się z tym 
osiąganie korzyści majątkowych (art.. 32).
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Utwory dostępne w miejscach Utwory dostępne w miejscach 
publicznych, itp..publicznych, itp..

Wolno rozpowszechniać (art. 33):
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.
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Pozostałe przypadkiPozostałe przypadki

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. 33 (1)). 
Wolno korzystać z utworów dla celów bezpieczeństwa publicznego lub 
na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub 
prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań (art. 33 (2)). .
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. 33 (3)). 
Wolno korzystać z utworów w związku z prezentacją lub naprawą 
sprzętu. (art. 33 (4)). 
Wolno korzystać z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego 
rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu 
obiektu budowlanego (art.. 33 (5)).
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Prawa pokrewnePrawa pokrewne
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PRAWA POKREWNEPRAWA POKREWNE
WprowadzenieWprowadzenie
Art.Art. 101.101. Do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, pierwszych wydań oraz Do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, pierwszych wydań oraz 
wydań naukowych i krytycznych stosuje się odpowiednio przepisywydań naukowych i krytycznych stosuje się odpowiednio przepisy
art. 1 ust. 4, (ochrona bez formalności)art. 1 ust. 4, (ochrona bez formalności)
art. 6, (definicje)art. 6, (definicje)
art. 22, art. 22, 
art. 39, art. 39, 
art. 51, (wyczerpanie prawa)art. 51, (wyczerpanie prawa)
art. 79 ust. 1 oraz ust. 3 i 4 i art. 79 ust. 1 oraz ust. 3 i 4 i 
Art.Art. 79.79. 1.1. Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania 
naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest 
zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; twórca może również zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; twórca może również 
żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione.żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione.
3.3.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń 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 przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na celu 
bezprawne korzystanie z utworu.bezprawne korzystanie z utworu.
4.4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia 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 jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a 
także świadomego rozpowszechniania utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi także świadomego rozpowszechniania utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi 
informacjami.informacjami.
art. 80. (ochrona)art. 80. (ochrona)
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Przedmioty praw pokrewnychPrzedmioty praw pokrewnych

Artystyczne wykonania utworów
Fonogramy i wideogramy
Nadania programów radiowych i telewizyjnych
Pierwsze wydania utworów
Wydania naukowe i krytyczne utworów
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Artystyczne wykonania utworów

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

Przedmiotem ochrony są wykonania tylko niektórych rodzajów 
utworów:

1. muzycznych
2. słownych,
3. słowno-muzycznych
4. dramatycznych,
5. choreograficznych

Przedmiotem artystycznego wykonania musi być utwór. 
Przedmiotem prawa artystów wykonawców nie są więc tzw. 
„świadczenia wolne” : działania cyrkowców, sportowców, 
prestidigatorów.
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Podmioty praw do artystycznych Podmioty praw do artystycznych 
wykonań utworówwykonań utworów

Artystycznymi wykonaniami są w szczególności: 
1. działania aktorów, 
2. recytatorów, 
3. dyrygentów, 
4. instrumentalistów, 
5. wokalistów, 
6. tancerzy 
7. i mimów 
8. oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do 

powstania wykonania.
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Podmioty praw do artystycznych Podmioty praw do artystycznych 
wykonań utworówwykonań utworów

Za inne osoby, które w sposób twórczy przyczyniają się do powstania 
wykonania uważa się w nauce prawa w szczególności reżyserów (ale 
nie reżyserów utworu audiowizualnego, który uznawany jest za 
współtwórcę na mocy art.. 69)

Nie są na pewno takimi osobami członkowie personelu technicznego:
1. inspicjenci, 
2. inżynierowie obsługi, 
3. suflerzy

Aktorzy – problem czy są artystami wykonawcami czy współtwórcami 
utworu audiowizualnego – nie wymienia ich art.. 69
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Podmioty praw do artystycznego Podmioty praw do artystycznego 
wykonania utworuwykonania utworu

Do artystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 8. 1(art. 92): prawo pokrewne przysługuje artyście 
wykonawcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 
Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, 
pracodawca, którego pracownik wykonał utwór w wyniku 
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą 
przyjęcia utworu prawa pokrewne do artystycznego wykonania 
w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego 
zamiaru stron.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie przez artystę 
wykonawcę z producentem utworu audiowizualnego umowy o 
współudział w realizacji utworu audiowizualnego przenosi na 
producenta prawa do rozporządzania i korzystania z wykonania, 
w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych 
w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji (art. 87)
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Prawa osobiste artysty wykonawcy

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,
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Prawa majątkowe artysty wykonawcyPrawa majątkowe artysty wykonawcy

Art. 86. 1. Artyście wykonawcy przysługuje, w granicach określonych 
przepisami ustawy, wyłączne prawo do korzystania z artystycznego 
wykonania i rozporządzania prawami do niego na następujących polach 
eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie 
utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

3) 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.
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Treść prawa artysty Treść prawa artysty 
wykonawcywykonawcy

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.
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Wygaśnięcie prawa do Wygaśnięcie prawa do 
artystycznego wykonaniaartystycznego wykonania

Art. 89. Prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 
(majątkowe), wygasa z upływem pięćdziesięciu lat 
następujących po roku, w którym artystyczne wykonanie 
ustalono. Jeżeli jednak w tym czasie nastąpiła publikacja 
utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie, okres 
ochrony liczy się od tych zdarzeń, a gdy miały miejsce obydwa -
od tego z nich, które miało miejsce wcześniej.
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Przedmiot i podmiot prawa do Przedmiot i podmiot prawa do 
fonagramu i wideogramufonagramu i wideogramu

Art. 94. 1. Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy 
dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych.
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.
Wideogram, a utwór audiowizualny
Pojęcia w zasadzie się ze sobą krzyżują. Są wideogramy nie 
będące utworem, i są utwory audiowizulane nie będące 
wideogramami („na żywo”). Istnieje zbieg, który rozstrzyga się w 
doktrynie różnie. Na ogół przyznając pierwszeństwo prawom dalej 
idącym czyli prawom autorskim do utworu audiowizualnego.
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Treść prawa do fonogramów i 
wideogramów

Art.. 94. 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
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Prawo do nadań programówPrawo do nadań programów
Art. 97. Bez uszczerbku dla praw twórców, artystów wykonawców, 
producentów fonogramów i wideogramów, organizacji radiowej lub 
telewizyjnej przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i 
korzystania ze swoich nadań programów w zakresie:
1) utrwalania,
2) zwielokrotniania określoną techniką,
3) nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną,
4) reemitowania,
5) wprowadzania do obrotu ich utrwaleń,
6) odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu,
7) udostępniania ich utrwaleń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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Prawa do pierwszych wydańPrawa do pierwszych wydań

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.
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Prawa do wydana krytycznych Prawa do wydana krytycznych 
lub naukowychlub naukowych

Art.Art. 992.992. Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do 
utworu przygotował jego utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowewydanie krytyczne lub naukowe, , nie będące nie będące 
utworemutworem, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania takim , przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania takim 
wydaniem i korzystania z niego w zakresie, o którym mowa w art. 50 pkt 1 wydaniem i korzystania z niego w zakresie, o którym mowa w art. 50 pkt 1 
i 2, przez okres trzydziestu lat od daty publikacji. i 2, przez okres trzydziestu lat od daty publikacji. 
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Obrót Obrót 
prawami autorskimi i prawami autorskimi i 
prawami pokrewnymiprawami pokrewnymi
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Zbywalność i dziedzicznośćZbywalność i dziedziczność

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne 

osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie 
umowy (obrót pierwotny); 

2. nabywca autorskich praw majątkowych może 
przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi 
inaczej (obrót wtórny).
Zbywca praw autorskich może więc wyłączyć 
dopuszczalność dalszego obrotu prawami 
autorskimi, w szczególności ich odsprzedaży.
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Zbycie egzemplarza utworu, a Zbycie egzemplarza utworu, a 
przeniesienie autorskich praw przeniesienie autorskich praw 
majątkowychmajątkowych

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie 
własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia 
autorskich praw majątkowych do utworu (art. 52.)
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich 
praw majątkowych nie powoduje przeniesienia na 
nabywcę własności egzemplarza utworu.
UWAGA: Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od 
twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub 
architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo 
zastosowania go tylko do jednej budowy (Art. 61).
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Enumeratywne określenie pól Enumeratywne określenie pól 
eksploatacjieksploatacji

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. 64).
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa 
o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola 
eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (Art. 41).
Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów 
lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy 
mających powstać w przyszłości.
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Enumeratywne określenie pól Enumeratywne określenie pól 
eksploatacjieksploatacji

Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w 
chwili jej zawarcia.
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.
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Odpłatny charakter umowyOdpłatny charakter umowy

Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw 
majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy 
przysługuje prawo do wynagrodzenia. 
Oznacza to, że w umowie musimy zawrzeć wyraźne 
postanowienie o jej nieodpłatnym charakterze. Brak takiego 
postanowienia dotyczących wynagrodzenia oznacza, że umowa 
ma charakter odpłatny.
Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia 
autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z 
uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści 
wynikających z korzystania z utworu.
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WynagrodzenieWynagrodzenie

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne 
wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu 
eksploatacji. 
W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a 
korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, 
twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.
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
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.
Jednostronne obniżenie ceny sprzedaży egzemplarzy przed upływem 
roku od przystąpienia do rozpowszechniania utworu nie wpływa na 
wysokość wynagrodzenia. Strony mogą przedłużyć ten termin.
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Prawo do zezwalania na wykonywanie Prawo do zezwalania na wykonywanie 
prawa zależnychprawa zależnych

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. 
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Forma prawna umowyForma prawna umowy

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

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.
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Przyjęcie utworuPrzyjęcie utworu

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.
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Umowa licencyjnaUmowa licencyjna

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.
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.
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Umowa licencyjnaUmowa licencyjna

Art.67 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.
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Umowa licencyjnaUmowa licencyjna

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.
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PRAWO 
WŁASNOŚCI 
PRZEMYSŁOWEJ
wynalazki 
wzory użytkowe
wzory przemysłowe
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Źródła prawaŹródła prawa

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 
2006 roku, nr 90, poz. 631 ze zm.)2006 roku, nr 90, poz. 631 ze zm.)
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Zakres stosowaniaZakres stosowania

Przepisy ustawy stosuje się do utworów (art. 5):Przepisy ustawy stosuje się do utworów (art. 5):
Kryterium podmiotowe:Kryterium podmiotowe:

1.1. których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lubktórych twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
2.2. których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -- stron umowy o stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, lubEuropejskim Obszarze Gospodarczym, lub

Kryterium przedmiotowe:Kryterium przedmiotowe:
1.1. które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i 
za granicą, lubza granicą, lub

2.2. które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, 
lublub

3.3. które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w 
zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.
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Zakres stosowaniaZakres stosowania

Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita 
Polska jest stroną, przewidują dalej idącą ochronę, Polska jest stroną, przewidują dalej idącą ochronę, 
niż to wynika z ustawy, do nieopublikowanych niż to wynika z ustawy, do nieopublikowanych 
utworów obywateli polskich albo do utworów utworów obywateli polskich albo do utworów 
opublikowanych po raz pierwszy na terytorium opublikowanych po raz pierwszy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub równocześnie na Rzeczypospolitej Polskiej lub równocześnie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 
opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim --
stosuje się postanowienia tych umów (art. 7). stosuje się postanowienia tych umów (art. 7). 
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Umowy międzynarodoweUmowy międzynarodowe

Akt paryski Konwencji Berneńskiej z 9 września 1886 roku o Akt paryski Konwencji Berneńskiej z 9 września 1886 roku o 
ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu 
dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z 1990 roku, nr 82, poz. 474)dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z 1990 roku, nr 82, poz. 474)
Powszechna konwencja o prawie autorskim w redakcji paryskiej Powszechna konwencja o prawie autorskim w redakcji paryskiej 
z dnia 24 lipca 1971 r. (Dz. U. z 1978 roku. Nr 8, poz. 28)z dnia 24 lipca 1971 r. (Dz. U. z 1978 roku. Nr 8, poz. 28)
Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie 
autorskim sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. autorskim sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. 
U. z 2005 roku, nr 3 poz. 12)U. z 2005 roku, nr 3 poz. 12)
TRIPS TRIPS (Trade Related Aspects of Intelectal Properity Rights) (Trade Related Aspects of Intelectal Properity Rights) ––
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej intelektualnej –– Załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego 
WTO z dnia 15 kwietnia 1994 roku (Dz.U. z 1996 roku, nr 32 WTO z dnia 15 kwietnia 1994 roku (Dz.U. z 1996 roku, nr 32 
poz. 143)poz. 143)
Konwencja rzymska z 26 października 1961 roku o ochronie Konwencja rzymska z 26 października 1961 roku o ochronie 
wykonawców, producentów fonogarmów i organizacji wykonawców, producentów fonogarmów i organizacji 
nadawczych (Dz. U. z 1997 roku, nr 125, poz. 800)nadawczych (Dz. U. z 1997 roku, nr 125, poz. 800)
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PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY 
WŁASNOŚCI WŁASNOŚCI 
PRZEMYSŁOWEJPRZEMYSŁOWEJ
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Przedmioty Przedmioty 
własności przemysłowejwłasności przemysłowej

WynalazkiWynalazki
Wzory użytkoweWzory użytkowe
Wzory przemysłoweWzory przemysłowe
Topografie układów scalonychTopografie układów scalonych
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WynalazkiWynalazki



178178

Pojęcie wynalazkuPojęcie wynalazku

Pod pojęciem wynalazku rozumiemy rozwiązanie techniczne, 
którego przedmiotem może być:

1. wytwór materialny
a) ukształtowany przestrzennie (np. urządzenie, przyrząd, 

maszyna)
b) bezpostaciowy (np. związek chemiczny, farba, środek 

farmaceutyczny)
2. techniczne oddziaływanie na materię:
a) sposób postępowania (np. sposób wytwarzania wytworów 

materialnych lub przetwarzania tego rodzaju wytworów lub 
energii, sygnału)

b) nowe zastosowanie znanego produktu do uzyskania 
określonego efektu (np. nowy sposób leczenia)
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Przesłanki ochrony patentowejPrzesłanki ochrony patentowej

Patenty są udzielane Patenty są udzielane -- bez względu na dziedzinę bez względu na dziedzinę 
techniki techniki -- na wynalazki, które są (art. 24):na wynalazki, które są (art. 24):

1.1. nowe, nowe, 
2.2. posiadają poziom wynalazczy posiadają poziom wynalazczy 
3.3. i nadają się do przemysłowego stosowania. i nadają się do przemysłowego stosowania. 
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Techniczny charakter wynalazkuTechniczny charakter wynalazku

Patenty są udzielane - bez 
względu na dziedzinę 
techniki - na wynalazki, 
które są (art. 24):

1. nowe, 
2. posiadają poziom 

wynalazczy 
3. i nadają się do 

przemysłowego 
stosowania. 

Wynalazek musi 
stanowić rozwiązanie 
jakiegoś konkretnego 
technicznego problemu i 
być określony przez 
cechy techniczne 
(budowa, skład, 
struktura, sposobu 
oddziaływania), dzięki 
którym jego istota 
podlegająca ochronie 
może zostać 
zdefiniowana w 
zastrzeżeniach.



181181

Techniczny charakter wynalazkuTechniczny charakter wynalazku

Patenty są udzielane - bez 
względu na dziedzinę 
techniki - na wynalazki, 
które są (art. 24):

1. nowe, 
2. posiadają poziom 

wynalazczy 
3. i nadają się do 

przemysłowego 
stosowania. 

Musi więc wnosić „wkład 
techniczny” do konkretnej 
dziedziny techniki, a więc 
jednej ze sfer działalności 
człowieka, której bazą 
teoretyczną są stosowane 
nauki przyrodnicze (biologia, 
chemia, fizyka, nauki o 
Ziemi), a przedmiotem 
wytwarzanie zjawisk i 
przedmiotów nie 
występujących naturalnie w 
przyrodzie.
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Techniczny charakter wynalazkuTechniczny charakter wynalazku

Patenty są udzielane - bez 
względu na dziedzinę 
techniki - na wynalazki, 
które są (art. 24):

1. nowe, 
2. posiadają poziom 

wynalazczy 
3. i nadają się do 

przemysłowego 
stosowania. 

Akustyka, architektura i 
urbanistyka, atomistyka, 
automatyka i robotyka, 
biocybernetyka i inżynieria 
biomedyczna, budownictwo, 
elektronika, elektrotechnika, 
radiolokacja, energetyka, 
geodezja i kartografia, górnictwo, 
informatyka, inżynieria 
chemiczna, inżynieria 
materiałowa, inżynieria 
środowiska, maszynoznawstwo, 
materiałoznawstwo, mechanika, 
motoryzacja, metalurgia, 
okrętownictwo, poligrafia, 
pożarnictwo, telekomunikacja, 
radiotechnika, transport, 
lotnictwo, włókiennictwo 
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Nowość wynalazkuNowość wynalazku

Patenty są udzielane Patenty są udzielane -- bez bez 
względu na dziedzinę względu na dziedzinę 
techniki techniki -- na wynalazki, na wynalazki, 
które są (art. 24):które są (art. 24):

1.1. nowe, nowe, 
2.2. posiadają poziom posiadają poziom 

wynalazczy wynalazczy 
3.3. i nadają się do i nadają się do 

przemysłowego przemysłowego 
stosowania. stosowania. 

Wynalazek uważa się za 
nowy, jeśli nie jest on częścią 
stanu techniki (art.. 25).
Przez stan techniki rozumie 
się wszystko to, co przed 
datą, według której oznacza 
się pierwszeństwo do 
uzyskania patentu, zostało 
udostępnione do wiadomości 
powszechnej w formie 
pisemnego lub ustnego opisu, 
przez stosowanie, 
wystawienie lub ujawnienie w 
inny sposób.
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Nowość wynalazkuNowość wynalazku

Patenty są udzielane Patenty są udzielane -- bez bez 
względu na dziedzinę względu na dziedzinę 
techniki techniki -- na wynalazki, na wynalazki, 
które są (art. 24):które są (art. 24):

1.1. nowe, nowe, 
2.2. posiadają poziom posiadają poziom 

wynalazczy wynalazczy 
3.3. i nadają się do i nadają się do 

przemysłowego przemysłowego 
stosowania. stosowania. 

Za stanowiące część stanu 
techniki uważa się również 
informacje zawarte w 
zgłoszeniach wynalazków lub 
wzorów użytkowych, 
korzystających z wcześniejszego 
pierwszeństwa, nieudostępnione
do wiadomości powszechnej, 
pod warunkiem ich ogłoszenia w 
sposób określony w ustawie.
Istnieje również możliwości 
udzielenia patentu na wynalazek 
dotyczący nowego zastosowania 
substancji stanowiącej część 
stanu techniki lub użycia takiej 
substancji do uzyskania wytworu 
mającego nowe zastosowanie
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Poziom wynalazczyPoziom wynalazczy

Patenty są udzielane Patenty są udzielane -- bez bez 
względu na dziedzinę względu na dziedzinę 
techniki techniki -- na wynalazki, na wynalazki, 
które są (art. 24):które są (art. 24):

1.1. nowe, nowe, 
2.2. posiadają poziom posiadają poziom 

wynalazczy wynalazczy 
3.3. i nadają się do i nadają się do 

przemysłowego przemysłowego 
stosowania. stosowania. 

Wynalazek uważa się za 
posiadający poziom 
wynalazczy, jeżeli wynalazek 
ten nie wynika dla znawcy, w 
sposób oczywisty, ze stanu 
techniki (art.. 26).
Przy ocenie poziomu 
wynalazczego nie uwzględnia 
się zgłoszeń, wynalazków lub 
wzorów użytkowych, 
korzystających z 
wcześniejszego 
pierwszeństwa 
nieudostępnionych do 
wiadomości powszechnej.
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Przemysłowa stosowalnośćPrzemysłowa stosowalność

Patenty są udzielane Patenty są udzielane -- bez bez 
względu na dziedzinę względu na dziedzinę 
techniki techniki -- na wynalazki, na wynalazki, 
które są (art. 24):które są (art. 24):

1.1. nowe, nowe, 
2.2. posiadają poziom posiadają poziom 

wynalazczy wynalazczy 
3.3. i nadają się do i nadają się do 

przemysłowego przemysłowego 
stosowania. stosowania. 

Wynalazek uważany jest 
za nadający się do 
przemysłowego 
stosowania, jeżeli 
według wynalazku może 
być uzyskiwany wytwór 
lub wykorzystywany 
sposób, w rozumieniu 
technicznym, w 
jakiejkolwiek działalności 
przemysłowej, nie 
wykluczając rolnictwa 
(art.. 27).
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Rozwiązania nie uważane za Rozwiązania nie uważane za 
wynalazekwynalazek

Odkrycia Odkrycia (opisana i wiarygodnie dowiedziona obserwacja 
zjawiska występującego w naturze, które dotąd nie było jeszcze 
zauważone).

1.1. Teorie naukowe i metody matematyczneTeorie naukowe i metody matematyczne
2.2. Wytwory o charakterze jedynie estetycznymWytwory o charakterze jedynie estetycznym
3.3. Plany, zasady i metody działalności umysłowej lub Plany, zasady i metody działalności umysłowej lub 

gospodarczej oraz grygospodarczej oraz gry
4.4. Wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być Wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być 

wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad 
naukinauki

5.5. Programy na maszyn cyfrowychProgramy na maszyn cyfrowych
6.6. Przedstawienie informacjiPrzedstawienie informacji
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Wynalazki wyłączone spod ochrony Wynalazki wyłączone spod ochrony 
patentowejpatentowej

1.1. Wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne Wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne 
z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajamiz porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

2.2. Odmiany roślin lub rasy zwierząt Odmiany roślin lub rasy zwierząt 
3.3. Czysto biologiczne sposoby hodowli roślin i zwierzątCzysto biologiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt
4.4. Sposoby leczenia ludzi i zwierzątSposoby leczenia ludzi i zwierząt
5.5. Sposoby diagnostykiSposoby diagnostyki

Sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto 
biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk 
naturalnych, takich jak krzyżowanie lub 
selekcjonowanie
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Wzory użytkoweWzory użytkowe
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Wzory użytkoweWzory użytkowe

Wzorem użytkowym jest (art.. 94): 
1. nowe 
2. i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, 
3. dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia 

przedmiotu o trwałej postaci.
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Nowość wzoru użytkowegoNowość wzoru użytkowego

Wzorem użytkowym jest 
(art.. 94): 

1. nowe 
2. i użyteczne rozwiązanie o 

charakterze technicznym, 
3. dotyczące kształtu, budowy 

lub zestawienia przedmiotu 
o trwałej postaci.

Wzór użytkowy uważa 
się za nowy, jeśli nie jest 
on częścią stanu 
techniki.. 
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Użyteczność wzoru użytkowegoUżyteczność wzoru użytkowego

Wzorem użytkowym jest 
(art.. 94): 

1. nowe 
2. i użyteczne rozwiązanie o 

charakterze technicznym, 
3. dotyczące kształtu, budowy 

lub zestawienia przedmiotu 
o trwałej postaci.

Wzór użytkowy uważa 
się za rozwiązanie 
użyteczne, jeżeli 
pozwala ono na 
osiągnięcie celu 
mającego praktyczne 
znaczenie przy 
wytwarzaniu lub 
korzystaniu z wyrobów. 
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Techniczny charakter wzoru Techniczny charakter wzoru 
użytkowegoużytkowego

Wzorem użytkowym 
jest (art.. 94): 

1. nowe 
2. i użyteczne

rozwiązanie o 
charakterze 
technicznym, 

3. dotyczące kształtu, 
budowy lub 
zestawienia 
przedmiotu o trwałej 
postaci

Wzór użytkowy musi stanowić 
rozwiązanie jakiegoś 
konkretnego technicznego 
problemu związanego z 
wytwarzaniem przedmiotów nie 
występujących naturalnie w 
przyrodzie.



194194

Techniczny charakter wzoru Techniczny charakter wzoru 
użytkowegoużytkowego

Wzorem użytkowym jest 
(art.. 94): 

1. nowe 
2. i użyteczne rozwiązanie o 

charakterze technicznym, 
3. dotyczące kształtu, budowy 

lub zestawienia przedmiotu 
o trwałej postaci.

Wzór użytkowy uważa 
się za rozwiązanie 
użyteczne, jeżeli 
pozwala ono na 
osiągnięcie celu 
mającego praktyczne 
znaczenie przy 
wytwarzaniu lub 
korzystaniu z wyrobów. 
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Wzory przemysłoweWzory przemysłowe
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Pojęcie wzoru przemysłowegoPojęcie wzoru przemysłowego

Wzorem przemysłowym jest (art.. 102):
1. nowa
2. i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, 

nadana mu w szczególności przez:
a) cechy linii, 
b) konturów, 
c) kształtów, 
d) kolorystykę, 
e) strukturę 
f) lub materiał wytworu 
g) oraz przez jego ornamentację.
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Pojęcie wzoru przemysłowegoPojęcie wzoru przemysłowego

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób 
przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w 
szczególności: 

1. opakowanie, 
2. symbole graficzne 
3. oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem 

programów komputerowych.
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Pojęcie wzoru przemysłowegoPojęcie wzoru przemysłowego

Za Za wytwór uważa się także:wytwór uważa się także:
1)1) przedmiot składający się z wielu wymienialnych części przedmiot składający się z wielu wymienialnych części 

składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie 
(wytwór złożony);(wytwór złożony);
2)2) część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu 

złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, 
przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem 
konserwacji, obsługi lub naprawy;konserwacji, obsługi lub naprawy;
3)3) część składową, jeżeli może być przedmiotem część składową, jeżeli może być przedmiotem 

samodzielnego obrotu.samodzielnego obrotu.
W przypadku wzoru stosowanego lub zawartego w części W przypadku wzoru stosowanego lub zawartego w części 
składowej wytworu złożonego, ocena nowości i indywidualnego składowej wytworu złożonego, ocena nowości i indywidualnego 
charakteru dotyczy tylko jego widocznych cech.charakteru dotyczy tylko jego widocznych cech.
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Nowość wzoru przemysłowegoNowość wzoru przemysłowego

Wzór przemysłowy uważa się 
za nowy, jeżeli przed datą, 
według której oznacza się 
pierwszeństwo do uzyskania 
prawa z rejestracji, 
identyczny wzór nie został 
udostępniony publicznie 
przez stosowanie, 
wystawienie lub ujawnienie w 
inny sposób. 

Wzorem przemysłowym jest 
(art.. 102):

1. nowa
2. i posiadająca indywidualny 

charakter postać wytworu
lub jego części, nadana mu w 
szczególności przez:cechy 
linii, konturów, kształtów, 
kolorystykę, strukturę, lub 
materiał wytworu, oraz przez 
jego ornamentację
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Nowość wzoru przemysłowegoNowość wzoru przemysłowego

Wzór uważa się za 
identyczny z udostępnionym 
publicznie także wówczas, 
gdy różni się od niego jedynie 
nieistotnymi szczegółami.
Wzoru nie uważa się za 
udostępniony publicznie, 
jeżeli nie mógł dotrzeć do 
wiadomości osób 
zajmujących się zawodowo 
dziedziną, której wzór 
dotyczy.

Wzorem przemysłowym 
jest (art.. 102):

1. nowa
2. i posiadająca 

indywidualny charakter
postać wytworu lub 
jego części, nadana mu 
w szczególności 
przez:cechy linii, 
konturów, kształtów, 
kolorystykę, strukturę, 
lub materiał wytworu, 
oraz przez jego 
ornamentację
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Nowość wzoru przemysłowegoNowość wzoru przemysłowego

Istnieje możliwość udzielenia prawa 
z rejestracji, jeżeli wzór 
przemysłowy:
1) został ujawniony osobie trzeciej, 

która w sposób wyraźny lub 
dorozumiany była zobowiązana do 
zachowania poufności;
2) został ujawniony w ciągu 12 

miesięcy przed datą, według której 
oznacza się pierwszeństwo do 
uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli 
ujawnienie nastąpiło przez twórcę, 
jego następcę prawnego lub - za 
zgodą uprawnionego - przez osobę 
trzecią, a także jeżeli ujawnienie 
nastąpiło w wyniku nadużycia 
popełnionego wobec twórcy lub jego 
następcy prawnego..

Wzorem przemysłowym 
jest (art.. 102):

1. nowa
2. i posiadająca 

indywidualny charakter
postać wytworu lub 
jego części, nadana mu 
w szczególności 
przez:cechy linii, 
konturów, kształtów, 
kolorystykę, strukturę, 
lub materiał wytworu, 
oraz przez jego 
ornamentację
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Indywidualny charakter wzoru Indywidualny charakter wzoru 
przemysłowegoprzemysłowego

Wzór przemysłowy odznacza się 
indywidualnym charakterem, 
jeżeli ogólne wrażenie, jakie 
wywołuje na zorientowanym 
użytkowniku, różni się od 
ogólnego wrażenia 
wywołanego na nim przez 
wzór publicznie udostępniony 
przed datą, według której 
oznacza się pierwszeństwo.

Wzorem przemysłowym 
jest (art.. 102):

1. nowa
2. i posiadająca 

indywidualny charakter
postać wytworu lub 
jego części, nadana mu 
w szczególności 
przez:cechy linii, 
konturów, kształtów, 
kolorystykę, strukturę, 
lub materiał wytworu, 
oraz przez jego 
ornamentację
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OZNACZENIA OZNACZENIA 
INDYWIDUALIZUJĄINDYWIDUALIZUJĄ
CECE
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RODZAJE OZNACZEŃ RODZAJE OZNACZEŃ 
INDYWIDUALIZUJĄCYCHINDYWIDUALIZUJĄCYCH

Oznaczenia przedsiębiorcyOznaczenia przedsiębiorcy –– wyróżniają w obrocie wyróżniają w obrocie 
przedsiębiorcę i prowadzone przez niego przedsiębiorstwoprzedsiębiorcę i prowadzone przez niego przedsiębiorstwo
Znaki towarowe (też usługi)Znaki towarowe (też usługi) –– wyróżniają towary i usługi w wyróżniają towary i usługi w 
obrocie na podstawie ich pochodzenia z przedsiębiorstwaobrocie na podstawie ich pochodzenia z przedsiębiorstwa
Oznaczenia geograficzne pochodzeniaOznaczenia geograficzne pochodzenia –– wyróżniają towary w wyróżniają towary w 
obrocie na podstawie ich pochodzenia z określonej obrocie na podstawie ich pochodzenia z określonej 
miejscowości (regionu geograficznego), przez co odróżniają je miejscowości (regionu geograficznego), przez co odróżniają je 
od produktów pochodzących z innego miejsca.od produktów pochodzących z innego miejsca.

Istotą tego rodzaju dóbr niematerialnych jest to, iż Istotą tego rodzaju dóbr niematerialnych jest to, iż pewne pewne 
skojarzenieskojarzenie, jakie wywołuje ono u odbiorcy, który łączy , jakie wywołuje ono u odbiorcy, który łączy 
określony towar lub przedsiębiorstwo z danym oznaczeniem. określony towar lub przedsiębiorstwo z danym oznaczeniem. 
Swoją wartość ekonomiczną uzyskują ze względu na Swoją wartość ekonomiczną uzyskują ze względu na 
renomę, jaką cieszą się u odbiorców towary lub usługi renomę, jaką cieszą się u odbiorców towary lub usługi 
opatrzone danym oznaczeniem.opatrzone danym oznaczeniem.
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OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCYOZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCY

RODZAJE OZNACZEŃ PRZEDSIĘBIORCYRODZAJE OZNACZEŃ PRZEDSIĘBIORCY
1.1. Firma Firma –– nazwa przedsiębiorcy pod którą występuje w obrocienazwa przedsiębiorcy pod którą występuje w obrocie
2.2. Nazwa przedsiębiorstwa,Nazwa przedsiębiorstwa,
3.3. Godło Godło –– oznaczenie o charakterze graficznymoznaczenie o charakterze graficznym
4.4. Nazwa handlowa Nazwa handlowa –– zbiorczo wszystkie oznaczenia zbiorczo wszystkie oznaczenia 

przedsiębiorstw, które przysługująprzedsiębiorstw, które przysługują
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OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCYOZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCY

FIRMAFIRMA
POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCYPOJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY -- Art.Art. 431.431. PrzedsiębiorcąPrzedsiębiorcą jest osoba fizyczna, jest osoba fizyczna, 
osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 §§ 1, 1, 
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

DZIAŁANIE POD FIRMĄDZIAŁANIE POD FIRMĄ Art.Art. 432.432. §§ 1.1. Przedsiębiorca działa pod firmąPrzedsiębiorca działa pod firmą..
§§ 2.2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne 
stanowią inaczej.stanowią inaczej.

WYŁĄCZNOŚĆ FIRMYWYŁĄCZNOŚĆ FIRMY Art.Art. 433.433. §§ 1.1. Firma przedsiębiorcy powinna się Firma przedsiębiorcy powinna się 
odróżniać dostatecznieodróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących od firm innych przedsiębiorców prowadzących 
działalność na tym samym rynkudziałalność na tym samym rynku..
§§ 2.2. Firma Firma nie może wprowadzać w błądnie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby , w szczególności co do osoby 
przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, 
źródeł zaopatrzenia.źródeł zaopatrzenia.

FIRMA OSOBY FIZYCZNEJ FIRMA OSOBY FIZYCZNEJ Art.Art. 434.434. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i Firmą osoby fizycznej jest jej imię i 
nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń 
wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej 
prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.
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OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCYOZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCY

FIRMAFIRMA
FIRMA OSOBY PRAWNEJ FIRMA OSOBY PRAWNEJ Art.Art. 43(5).43(5). §§ 1.1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.
§§ 2.2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być 
podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, 
siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.
§§ 3.3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby 
fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub 
działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu 
osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci -- zgody zgody 
jej małżonka i dzieci.jej małżonka i dzieci.
§§ 4.4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 §§ 2 2 
stosuje się odpowiednio.stosuje się odpowiednio.

FIRMA ODDZIAŁU FIRMA ODDZIAŁU Art.Art. 43(6).43(6). Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną 
nazwę tej osoby oraz określenie "oddział" ze wskazaniem miejscowości, w nazwę tej osoby oraz określenie "oddział" ze wskazaniem miejscowości, w 
której oddział ma siedzibę.której oddział ma siedzibę.

ZMIANA FIRMY ZMIANA FIRMY Art.Art. 43(7).43(7). Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W 
razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę 
z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa 
ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej.ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej.
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OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCYOZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCY

FIRMAFIRMA
FIRMA PO UTRACIE WSPÓLNIKA FIRMA PO UTRACIE WSPÓLNIKA -- Art.Art. 43(8).43(8). §§ 1.1. W przypadku utraty W przypadku utraty 
członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, 
spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za 
wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci -- za zgodą jego za zgodą jego 
małżonka i dzieci.małżonka i dzieci.
§§ 2.2. Przepis Przepis §§ 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności 
gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą 
prawnym.prawnym.
§§ 3.3. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod 
dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub 
nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.

ZAKAZ ZBYWANIA FIRMY ZAKAZ ZBYWANIA FIRMY Art.Art. 43(9).43(9). §§ 1.1. Firma nie może być zbyta.Firma nie może być zbyta.
§§ 2.2. Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze 
swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.

BEZPRAWNE NARUSZENIE PRAWA DO FIRMY BEZPRAWNE NARUSZENIE PRAWA DO FIRMY Art.Art. 43(10).43(10). Przedsiębiorca, Przedsiębiorca, 
którego prawo do firmy zostało którego prawo do firmy zostało zagrożonezagrożone cudzym działaniem, cudzym działaniem, może żądać może żądać 
zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawnezaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie . W razie 
dokonanego naruszeniadokonanego naruszenia może on także żądać może on także żądać usunięcia jego skutków, usunięcia jego skutków, 
złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, 
naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania 
korzyści uzyskanej przez osobę która dopuściła się naruszeniakorzyści uzyskanej przez osobę która dopuściła się naruszenia
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OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCYOZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCY

FIRMAFIRMA
USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U.03.153.1503konkurencji (Dz.U.03.153.1503 ))

Art.Art. 5.5. Czynem nieuczciwej konkurencji jest Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie takie oznaczenie 
przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa, które , które może wprowadzić klientów w błąd co do może wprowadzić klientów w błąd co do 
jego tożsamościjego tożsamości, przez używanie , przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu firmy, nazwy, godła, skrótu 
literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej 
używanegoużywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego , zgodnie z prawem, do oznaczenia innego 
przedsiębiorstwa.przedsiębiorstwa.
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OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCYOZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCY

FIRMAFIRMA
Art.Art. 18.18. 1.1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, 
przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może 
żądać:żądać:
1) 1) zaniechania niedozwolonych działań;zaniechania niedozwolonych działań;
2) 2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) 3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia 

odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4) 4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach 

ogólnych;ogólnych;
6)6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel 

społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną 
dziedzictwa narodowego dziedzictwa narodowego -- jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był 
zawiniony.zawiniony.
2.2. Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, 
ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach 
bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej 
konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub 
zaliczenie na poczet odszkodowania.zaliczenie na poczet odszkodowania.
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POJĘCIE I RODZAJE ZNAKÓW POJĘCIE I RODZAJE ZNAKÓW 
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DEFINICJA:DEFINICJA:
Postrzegane zmysłowo oznaczenie przeznaczone do odróżniania towarów Postrzegane zmysłowo oznaczenie przeznaczone do odróżniania towarów 
pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju 
(takich samych lub podobnych) pochodzących z innego przedsiębiorstwa.(takich samych lub podobnych) pochodzących z innego przedsiębiorstwa.

FUNKCJE:FUNKCJE:
1.1. Oznaczenie pochodzeniaOznaczenie pochodzenia –– odróżnia dany towar od towarów tego samego odróżnia dany towar od towarów tego samego 

rodzaju pochodzących z innego przedsiębiorstwa, wskazując imiennie rodzaju pochodzących z innego przedsiębiorstwa, wskazując imiennie 
(wskazuje imiennie nazwę przedsiębiorcy, np.. Coca Cola ltd. (wskazuje imiennie nazwę przedsiębiorcy, np.. Coca Cola ltd. –– znak Coca znak Coca 
Cola) lub abstrakcyjnie (pozostałe przypadki, a więc jedynie indywidualizacji Cola) lub abstrakcyjnie (pozostałe przypadki, a więc jedynie indywidualizacji 
towaru, np.. Polkomtel SA i znak towarowy PLUS) na to przedsiębiorstwo lub towaru, np.. Polkomtel SA i znak towarowy PLUS) na to przedsiębiorstwo lub 
grupę przedsiębiorstw.grupę przedsiębiorstw.

2.2. Jakościowa Jakościowa –– realizowana jest poprzez przekazanie nabywcom towarów realizowana jest poprzez przekazanie nabywcom towarów 
informacji o cechach jakościowych tych towarów, a więc np.., że wszystkie informacji o cechach jakościowych tych towarów, a więc np.., że wszystkie 
towary oznaczone tym znakiem reprezentują ten sam poziom cech jakości,.towary oznaczone tym znakiem reprezentują ten sam poziom cech jakości,.

3.3. ReklamowaReklamowa –– zachęca konsumentów do nabywania towarów. Znak towarowy zachęca konsumentów do nabywania towarów. Znak towarowy 
zaczyna realizować tę funkcję z chwilą osiągnięcia przez przedsiębiorstwo zaczyna realizować tę funkcję z chwilą osiągnięcia przez przedsiębiorstwo 
pewnej renomy reprezentowanej przez znak towarowy, to jest pozytywnego pewnej renomy reprezentowanej przez znak towarowy, to jest pozytywnego 
wyobrażenia konsumentów o wyrobach z danym znakiem towarowym.wyobrażenia konsumentów o wyrobach z danym znakiem towarowym.
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RÓŻNICE W STOSUNKU DO OZNACZEŃ RÓŻNICE W STOSUNKU DO OZNACZEŃ 
INDYWIDUALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĘ: INDYWIDUALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĘ: O ile znak towarowy O ile znak towarowy 
służy do odróżnienia określonych rodzajów towarów pochodzących z służy do odróżnienia określonych rodzajów towarów pochodzących z 
określonego przedsiębiorstwa, to nazwa indywidualizuje określonego przedsiębiorstwa, to nazwa indywidualizuje 
przedsiębiorstwo w obrocie.przedsiębiorstwo w obrocie.

1.1. Przedsiębiorca może mieć jedną firmę, ale wiele znaków towarowych,Przedsiębiorca może mieć jedną firmę, ale wiele znaków towarowych,
2.2. Znaki towarowe nakłada się na towary, firmę na korespondencję, Znaki towarowe nakłada się na towary, firmę na korespondencję, 

szyldy stemple, a więc ma związek z całą działalnością przedsiębiorcy, szyldy stemple, a więc ma związek z całą działalnością przedsiębiorcy, 
a nie tylko z wprowadzaniem przez niego towarów do obrotu,a nie tylko z wprowadzaniem przez niego towarów do obrotu,

3.3. Inne są wymogi formalne, od których zależy uzyskanie ochrony Inne są wymogi formalne, od których zależy uzyskanie ochrony 
prawnej,prawnej,

4.4. Znak towarowy nie może składać się z elementów czysto opisowych.Znak towarowy nie może składać się z elementów czysto opisowych.
5.5. Znak towarowy może pełnić funkcję oznaczenia przedsiębiorcy i Znak towarowy może pełnić funkcję oznaczenia przedsiębiorcy i 

odwrotnieodwrotnie
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Art.Art. 120.120. 1.1. Znakiem towarowym może być Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, każde oznaczenie, 
które można przedstawić w sposób graficznyktóre można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli , jeżeli 
oznaczenie takie nadaje się do oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarówodróżnienia towarów
jednego przedsiębiorstwa od towarów innego jednego przedsiębiorstwa od towarów innego 
przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa..
2.2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w w 
szczególności:szczególności:

-- wyraz, wyraz, 
-- rysunek, rysunek, 
-- ornament, ornament, 
-- kompozycja kolorystyczna, kompozycja kolorystyczna, 
-- forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, 
-- a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.
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3.3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)1) znakach towarowych znakach towarowych -- rozumie się przez to rozumie się przez to także znaki także znaki 

usługoweusługowe;;
2)2) towarach towarach -- rozumie się przez to w szczególnośc:rozumie się przez to w szczególnośc:

-- i wyroby przemysłowe, i wyroby przemysłowe, 
-- rzemieślnicze, rzemieślnicze, 
-- płody rolne płody rolne 
-- oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, 
-- a także, z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3, usługi;  Ilekroć w przepisach a także, z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3, usługi;  Ilekroć w przepisach 

niniejszego działu jest mowa o towarach, niniejszego działu jest mowa o towarach, nie dotyczy to usług, nie dotyczy to usług, 
produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz produktów rolnych i ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz produktów rolnych i 
środków spożywczych wymienionych w załącznikach do środków spożywczych wymienionych w załącznikach do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w 
sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia 
produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 208 z produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 208 z 
24 07 1992 r z późn zm )24 07 1992 r z późn zm )
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ZDOLNOŚĆ DO ODRÓŻNIANIA ZDOLNOŚĆ DO ODRÓŻNIANIA wyraża się w zdatności wyraża się w zdatności 
symbolu do odróżniania się w ogóle od innych symboli.symbolu do odróżniania się w ogóle od innych symboli.

-- Zmysłowa postrzegalnośćZmysłowa postrzegalność –– muszą dawać możliwość muszą dawać możliwość 
postrzegania ich za pomocą wzroku, słuchu lub dotyku, przy postrzegania ich za pomocą wzroku, słuchu lub dotyku, przy 
czym musi istnieć możliwość ich wyrażenia w formie graficznej.czym musi istnieć możliwość ich wyrażenia w formie graficznej.

-- Jednolitość oznaczenia Jednolitość oznaczenia –– możliwość objęcia całości możliwość objęcia całości 
oznaczenia za pomocą jednego aktu poznawczego (łatwość oznaczenia za pomocą jednego aktu poznawczego (łatwość 
zapamiętania)zapamiętania)

-- Samodzielność znaku towarowego względem towaru Samodzielność znaku towarowego względem towaru ––
towar nie może identyfikować sam siebie. Musi istnieć jakiś towar nie może identyfikować sam siebie. Musi istnieć jakiś 
niezależny od samego towaru symbol służący jego identyfikacji. niezależny od samego towaru symbol służący jego identyfikacji. 
Znakiem towarowym nie może być więc sam towar czy jego Znakiem towarowym nie może być więc sam towar czy jego 
część skałdowa, ale coś co zostało do niego dodane.część skałdowa, ale coś co zostało do niego dodane.
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MOŻLIWOŚĆ GRAFICZNEGO PRZEDSTAWIENIA MOŻLIWOŚĆ GRAFICZNEGO PRZEDSTAWIENIA –– a więc w postaci a więc w postaci 
umożliwiającej poznanie znaku towarowego za pomocą zmysłu wzroku umożliwiającej poznanie znaku towarowego za pomocą zmysłu wzroku 
(rysunek, tekst, zapis nutowy)(rysunek, tekst, zapis nutowy)
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OZNACZENIA GEOGRAFICZNEOZNACZENIA GEOGRAFICZNE

Art.Art. 174.174. 1.1. Oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy, są Oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy, są 
11. oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do . oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do 

nazwy:nazwy:
A)A) miejsca, miejsca, 
B)B) miejscowości, miejscowości, 
C)C) regionu lub regionu lub 
D)D) kraju (teren), kraju (teren), 
2. które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, 2. które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, 
3. jeżeli określona:3. jeżeli określona:
A)A) jakość, jakość, 
B)B) dobra opinia dobra opinia 
C)C) lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim 

pochodzeniu geograficznemu tego towaru.pochodzeniu geograficznemu tego towaru.
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NAZWA REGIONALNANAZWA REGIONALNA
Art.Art. 175.175. 1.1. Oznaczeniami geograficznymi są:Oznaczeniami geograficznymi są:
1)1) nazwy regionalnenazwy regionalne jako oznaczenia służące do wyróżniania jako oznaczenia służące do wyróżniania 

towarów, które:towarów, które:
a)a) pochodzą z określonego terenu orazpochodzą z określonego terenu oraz
b)b) posiadają szczególne właściwości, które posiadają szczególne właściwości, które wyłącznie lub w wyłącznie lub w 
przeważającej mierzeprzeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska zawdzięczają oddziaływaniu środowiska 
geograficznego geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz 
ludzkie ludzkie -- których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym 
terenie;terenie;
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OZNACZENIE POCHODZENIAOZNACZENIE POCHODZENIA
Art.Art. 175.175. 1.1. Oznaczeniami geograficznymi są:Oznaczeniami geograficznymi są:
2)2) oznaczenia pochodzenia jako oznaczenia służące do wyróżniania oznaczenia pochodzenia jako oznaczenia służące do wyróżniania 
towarów:towarów:
a)a) pochodzących z określonego terenu orazpochodzących z określonego terenu oraz
b)b) posiadających pewne posiadających pewne szczególne właściwości albo inne cechy szczególne właściwości albo inne cechy 
szczególne przypisywane pochodzeniu geograficznemuszczególne przypisywane pochodzeniu geograficznemu, , czyli czyli 
terenowi, gdzie zostały one wytworzone lub przetworzone.terenowi, gdzie zostały one wytworzone lub przetworzone.
2.2. Przez oznaczenia geograficzne rozumie się także oznaczenia Przez oznaczenia geograficzne rozumie się także oznaczenia 
stosowane dla towarów, stosowane dla towarów, które są wytworzone z surowców lub które są wytworzone z surowców lub 
półproduktów pochodzących z określonego terenu, większego niż półproduktów pochodzących z określonego terenu, większego niż 
teren wytworzenia lub przetworzenia towaru, jeżeli są one teren wytworzenia lub przetworzenia towaru, jeżeli są one 
przygotowywane w szczególnych warunkach i istnieje system przygotowywane w szczególnych warunkach i istnieje system 
kontroli przestrzegania tych warunków.kontroli przestrzegania tych warunków.
3.3. Za oznaczenia geograficzne uznaje się również, z zachowaniem Za oznaczenia geograficzne uznaje się również, z zachowaniem 
warunków określonych w ust. 2, określenia o charakterze warunków określonych w ust. 2, określenia o charakterze 
geograficznym nieodpowiadające dosłownie terenowi z którego towargeograficznym nieodpowiadające dosłownie terenowi z którego towar


