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Mam na imię Weronika. 

Uczę i podpowiadam, jak samodzielnie stwo-
rzyć piękną i skuteczną oprawę graficzną 
marki. Prowadzę krok po kroku przez proces 
projektowania identyfikacji wizualnej, strony 
internetowej, grafik reklamowych i materia-
łów firmowych. 

Wierzę, że każda marka zasługuje na strój 
skrojony na miarę, który pozwoli jej dotrzeć 
do właściwych odbiorców i  zrealizować po-
stawione sobie cele. Wiem, że początki bu-
dowania własnej marki są szalenie piękne, 
ale i trudne, dlatego pomagam wystartować 
z  odpowiedniego miejsca i  z  odpowiednimi 
narzędziami, aby było łatwiej i skuteczniej. 

Tym bardziej cieszę się, że współpraca z Maćkiem - autorem e-booka, które-
go właśnie czytasz - zwiększa zakres tej pomocy. 

Dzięki wiedzy, wskazówkom i narzędziom, jakie zgarniesz po lekturze tego 
e-booka, zbudujesz swoją markę nie tylko przyjemniej, efektywniej i z lekko-
ścią, ale przede wszystkim zgodnie z prawem.

Choć na co dzień najważniejszą rolę w mojej pracy odgrywa spójność wizual-
na, estetyka i szeroko pojęte piękno, to nie mogę się nie zgodzić, że właśnie 
legalne projektowanie powinno stać na pierwszym miejscu. 

Chciałabym na początku mojej drogi projektowej mieć podane na 
tacy tak cenne wskazówki i informacje, jak Ty - teraz, w tym e-booku. 
Ja już wiem, że Maciek spełnił swoją obietnicę, o której przeczytasz 
za chwilę: obietnicę gwarancji spokoju i bezpieczeństwa - dla Ciebie 
i Twojej marki. 

Zatem... przyjemnej i efektywnej lektury! 

Weronika

Hej, Girlboss!
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Nazywam się Maciej Żółtowski i jestem 
radcą prawnym.

Ponoć prawnik sam Ci powie, że nim jest – i to jeszcze 
zanim zdążysz go o to zapytać. Co gorsza, często jest to 

jedyne, co ma do powiedzenia. A skoro tak, to ten e-book 
jest już kompletny.

Tak że ja już powoli będę się zbierał. Do usł… No dobrze, 
zostanę może jeszcze chwilę i powiem o sobie coś więcej.

AU
TO
R

Dzień dobry!

M A C I E J Z O L T O W S K I . P L

https://maciejzoltowski.pl
https://www.facebook.com/rprmaciejzoltowski
https://www.instagram.com/maciej_zoltowski_kancelaria/
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Jeśli zapytasz mnie, czym się tak naprawdę zajmuję, to odpowiem: Sprzedaję przedsiębior-
com spokój i bezpieczeństwo. Ściągam firmom z głowy zmartwienia związane z prawem 
i staram się ułatwić im codzienne poruszanie się w gąszczu przepisów.

Nie jest to łatwe, ale uwielbiam to robić. Uwielbiam pracować z przedsiębiorczymi i kreatywnymi 
ludźmi, a skoro trzymasz tego e-booka, to znaczy, że uwielbiam także pracować z Tobą. Mam cichą na-
dzieję, że po przeczytaniu tego materiału będziesz mogła chociaż powiedzieć pod nosem, że prawnicy 
nie są wcale tacy straszni. :)

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i wszelkim innym związanym z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. To bardzo szeroka specjalizacja – muszę znać się nie tylko na prawie 
handlowym, ale też na prawie autorskim, konsumenckim, na przeciwdziałaniu nieuczciwej konkuren-
cji, na reklamie, umowach handlowych, ochronie danych osobowych, gospodarce odpadami, prawie 
dotyczącym nieruchomości, międzynarodowym prawie handlowym, podatkach…

Zajmuję się tym od 2012 roku, kiedy to jeszcze jako student rozpocząłem staż pod okiem radcy praw-
nego w dużej spółce – i zostałem tam do dziś. W międzyczasie skończyłem prawo, odbyłem aplikację 
radcowską i od 2021 roku mogę występować przed sądem w todze z niebieskim żabotem.

To całkiem sporo wiedzy i doświadczenia, z których czerpałem, by wypełnić ten e-book merytoryczną, 
konkretną wiedzą. A ponieważ lubuję się w ciekawostkach i anegdotach, to wykorzystałem je po to, by 
ułatwić Ci zrozumienie tematu… No i żeby nie zanudzić Cię na śmierć.

Miło mi Cię poznać!

Maciek Żółtowski
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Każde przedsiębiorstwo ma jakąś markę. Może 
to być marka osobista lub nawet pojedynczy pro-
dukt – ale ta marka zawsze istnieje. Albo kształ-
tujesz ją świadomie i konsekwentnie, albo pozo-
stawiasz tę sprawę samej sobie, przez co marka 
jest rozmyta, chaotyczna i… może stanowić dla 
Ciebie zagrożenie.

Skoro czytasz tego e-booka, to znaczy, że swoją 
markę chcesz kreować świadomie, z rozmysłem 
i przede wszystkim – bezpiecznie. Za samą świa-
domość należą Ci się słowa uznania. Problem po-
lega na tym, że przepisy prawa oraz orzeczenia 
sądowe mówią jedno – od przedsiębiorcy ocze-
kuje się daleko sięgającego profesjonalizmu, któ-
ry przejawia się m.in. w działaniu zgodnie z pra-
wem.

Oczywiście od każdego wymaga się znajomości 
prawa. Mówili o tym już starożytni Rzymianie. 
Ich prawnicze porzekadła przetrwały wieki i znane 
są do dziś, ale niestety nie znajdują wprost prze-
łożenia na nasz system prawny. Za przykład niech 
nam posłużą: volenti non fit iniuria (łac., ‘chcące-
mu nie dzieje się krzywda’), clara non sunt inter-
pretanda (łac., ‘nie dokonuje się wykładni tego, 
co jasne’) czy ius est ars boni et aequi (łac., ‘pra-
wo jest sztuką tego, co dobre i słuszne’). W dzi-
siejszej Polsce chcącemu może stać się krzywda 
– wymaga interpretacji nawet to, co jest jasne, 
a prawo niekoniecznie jest sztuką tego, co dobre 
i słuszne. Każdy przedsiębiorca doskonale o tym 
wie.

Niektóre z rzymskich powiedzeń pozostają ak-
tualne – w szczególności: „Nieznajomość prawa 
szkodzi i nie usprawiedliwia”. O ile w przypadku 
konsumentów czy pracowników zasady te trak-
tuje się z przymrużeniem oka, to dla przedsię-
biorcy nie ma taryfy ulgowej.

E-book, który trzymasz… na ekranie, po-
wstał właśnie dlatego, że chcącemu może 
stać się krzywda. Nie jest to książka o pra-
wie – domyślam się, że takiej nawet nie 
chciałabyś czytać. To książka o szeroko ro-
zumianym poczuciu bezpieczeństwa i świę-
tym spokoju podczas projektowania i wy-
korzystywania poszczególnych elementów 
Twojej marki w Twojej działalności.

W standardowym e-booku pojawiłoby się teraz 
zdanie zaczynające się od: „Uzbroję Cię w wie-
dzę o… ”. Ja jednak nie chcę Cię zbroić, ponieważ 
nie przygotowuję Cię do walki. Chcę, żebyś po 
przeczytaniu tego, co mam Ci do powiedzenia, 
stała się dyplomatką – a nie wojowniczką. Wbrew 
kolejnemu z rzymskich przysłów (ależ im się dziś 
obrywa!) – jeśli chcesz pokoju, to przede wszyst-
kim nie wywołuj wojny.

Zdaję sobie sprawę, że konieczność działania 
zgodnie z prawem jest dla Ciebie mniej lub bar-
dziej przykrym obowiązkiem, a nie pasjonującą 
przygodą, dlatego postaram się, aby ten e-book 
był nie tylko przydatny, ale też możliwie najbar-

WSTĘP
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a nie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów czy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych. Wreszcie – zabezpieczysz swoją markę 
przed ewentualnymi naruszeniami przez osoby 
trzecie.

Zanim przejdziemy do konkretów – jeszcze dwa 
małe zastrzeżenia. Być może podczas czytania 
trafisz na fragmenty, które sprawią, że pomy-
ślisz: „Przecież to chore!”. Ta reakcja może na-
wet być słuszna, ale musimy się zmierzyć z taką 
rzeczywistością, jaką zastaliśmy. Ja nie tworzy-
łem omawianych przepisów i nie tworzę nowych 
interpretacji. Dlatego uprzejmie proszę o zrozu-
mienie i nieocenianie mnie przez pryzmat tego, 
czy treść e-booka odpowiada Twoim wyobraże-
niom o tym, co dobre i słuszne.

Drugą sprawą jest to, że w e-booku posługuję 
się wieloma przykładami z kultury i popkultury – 
musisz wiedzieć, że zasady eksploatacji utworów 
w poszczególnych krajach mogą się znacząco 
różnić. Przykłady stosuję więc przede wszystkim 
w celu zobrazowania pewnych zjawisk zachodzą-
cych w polskim prawie – a nie po to, by opisywać 
dokładną treść praw autorskich obowiązujących 
we Włoszech XV wieku albo w Wielkiej Brytanii 
przełomu XX i XXI wieku.

Nie przedłużając więc – życzę Ci miłej i owocnej 
lektury!

dziej przystępny i interesujący (będę wdzięczny 
za informację zwrotną czy to się udało!).

Zabiorę Cię więc w podróż po mean-
drach prawa autorskiego, później podej-
miemy temat granicy pomiędzy inspira-
cją a kopiowaniem cudzych rozwiązań, 
a następnie przejdziemy do tego, co in-
teresuje Cię najbardziej. Przeprowadzę 
Cię przez cały proces tworzenia identy-
fikacji marki – od namingu przez two-
rzenie logo, grafik reklamowych, wy-
korzystywanie zdjęć i innych cudzych 
materiałów, a kończąc na stworzeniu 
strony internetowej zgodnej z przepisa-
mi obowiązującego w Polsce prawa. 

Wszystko to wypełniłem nie tylko prawniczą 
teorią, ale też konkretami – np. wyjaśniam, jak 
możesz wykorzystywać Canvę, Pinteresta, grafi-
ki Google czy darmowe banki zdjęć do realizacji 
swojego celu, którym jest piękna, rozpoznawalna 
i legalna marka. Pokazuję, jakie kroki powinnaś 
podejmować, co sprawdzić i gdzie szukać. Od-
powiadam na pytanie, gdzie leży granica między 
inspiracją a plagiatem.

Stosując się do wskazówek, które znajdziesz 
w tym e-booku, stworzysz swoją markę od pod-
staw w sposób zgodny z prawem albo przepro-
wadzisz drobiazgowy audyt marki, którą już po-
siadasz. Nie naruszysz cudzych praw do firmy, 
własności intelektualnej czy praw autorskich. 
Twoje reklamy będą zgodne z przepisami, a strona 
internetowa będzie przyciągać uwagę klientów, 
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1
Aby przygotować Cię do dalszych rozdziałów niniejszego e-booka, muszę najpierw wprowadzić Cię 
w świat prawa autorskiego, wyjaśnić Ci, czym ono jest i dlaczego jest dla Ciebie ważne. Będzie więc 
trochę ogólnej i teoretycznej wiedzy.

Ten rozdział ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: „A na co mi to? Co da mi ta cała wiedza 
i jak z niej skorzystam?”. Cierpliwości – już wkrótce Ci się przyda! Ponadto już w tym rozdziale otrzy-
masz szereg praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania przez Ciebie informacji tu poda-
nych.

Opowiem Ci więc o tym, dlaczego w ogóle miałabyś zawracać sobie głowę tym, żeby podejmować 
działania, o których będziemy rozmawiać.

Aby zobrazować omawiane zagadnienia i ułatwić korzystanie z e-booka – będzie-
my sukcesywnie rozbudowywać mapę myśli. Pozwoli Ci ona nie tylko łatwiej przy-
swoić wiedzę, którą chcę Ci przekazać, ale też szybko do niej powrócić, gdy będzie to 
konieczne podczas lektury kolejnych rozdziałów. Nie będziesz więc musiała gorącz-
kowo przeszukiwać e-booka, by przypomnieć sobie podstawowe pojęcia czy zagad-
nienia.

A więc… (mojej polonistce czerwony długopis właśnie sam wskoczył do ręki) na początku był twórca, 
którego będziemy nazywać również autorem. To właśnie od niego rozpoczniemy budowanie naszej 
mapy myśli.

1

1
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inspiracja   +
dzieła zależne

Zastrzeżenie
Poniższy rozdział powstał w oparciu o założenie, że autor utworu jest jeden. 
Znacząco ułatwi to zrozumienie omawianych zagadnień bez ich komplikowa-
nia. Musisz jednak wiedzieć, że czasami jedno dzieło ma kilku autorów – mó-
wimy wtedy o współtwórstwie lub współautorstwie.

Zagadnienie współautorstwa z praktycznego punktu widzenia będzie dla Cie-
bie istotne przede wszystkim wtedy, gdy dzieło będzie przedmiotem Twojej 
współpracy. Szczególnie gdy będziesz miała swój autorski wkład np. w pro-
jektowane logo czy grafiki, a zostaną one wykonane ostatecznie przez osobę, 
której zlecisz te prace. 

To zagadnienie omawiam w dodatku #ZlecamPoPrawnie.

1. Co chronią prawa autorskie 

Prawo autorskie jest związane z utworami. Utworem jest każdy przejaw dzia-
łalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek posta-
ci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia1. Czym jest więc 
utwór? Prawnicy potrafią pisać całe rozprawy, rozdziały w książkach, a na-
wet monografie na ten temat. Spróbuję wyjaśnić to pojęcie możliwie krótko 
i prosto.

Utwór to przejaw twórczej działalności człowieka. Jest dobrem niematerial-
nym, powstaje więc w głowie artysty i nie ma fizycznej formy. Nie można 
go więc dotknąć, usłyszeć czy poczuć. Uzewnętrznienie utworu – przez jego 
odegranie, nagranie, namalowanie, napisanie itd. – jest tylko formą, w jakiej 
autor dzieli się utworem ze światem. Choć chwila uzewnętrznienia utworu 
ma prawne znaczenie (o czym za chwilę), to zapamiętajmy: utwór jako taki 
fizycznej formy nie ma.

Wyobraź sobie sytuację, w której Leonardo da Vinci maluje Mona Lisę i za-
chwycony portretem chciałby się nim pochwalić nie tylko swojej uśmiech-

1 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 1.
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niętej modelce, ale też znajomemu z innej części Włoch. Fotografia na prze-
łomie XV i XVI wieku była hm… dość słabo rozwinięta, więc na drugim płótnie 
namalował identyczny obraz i przesłał go koledze. Ile utworów powstało?

Intuicja podpowiada, że dwa, ale… Mona Lisa jest tylko jedna. Powstała w gło-
wie Leonarda – i niezależnie od tego, ile razy została przemalowana, przedru-
kowana w podręcznikach, przewodnikach muzealnych, na ilu T-shirtach się 
znajduje i ile ścian w domach na całym świecie zdobi – zawsze będzie tylko 
jednym utworem, który został umieszczony na różnych nośnikach.

Praktyczna wskazówka
Właśnie z  tego powodu ze swoich logo czy grafik możesz korzystać w do-
wolny sposób i umieszczać je w  rozmaitych miejscach, mając pewność, że 
pozostają one pod ochroną praw autorskich. Sam fakt, że ustalenie Twojego 
logo nastąpiło np. na etykiecie produktu nie sprawia, że jego wykorzystanie 
w innym miejscu pozbawione jest ochrony lub powoduje powstanie nowego 
dzieła.

Utwór przy tym musi mieć charakter twórczy i indywidualny. Jest przejawem 
działalności twórcy o charakterze kreatywnym (a więc nie odtwórczym!) i ma 
być nowym wytworem intelektu, któremu autor nadaje osobiste piętno. 
(Dlatego ponowne namalowanie identycznej Mona Lisy – szczególnie gdyby 
oba egzemplarze namalował Leonardo – nie tworzy drugiego, niezależnego 
utworu).

Utworem jest więc sam efekt kreatywnej pracy artysty, i  to on pozostaje 
pod ochroną prawa autorskiego. Praca kreatywna polega przecież na two-
rzeniu, a nie na wytwarzaniu, które jest domeną rzemiosła. Autor najpierw 
kreuje (tworzy) dzieło, a potem je uzewnętrznia w formie, w jakiej może się 
nim podzielić ze światem (wytwarza dzieło).

Innymi słowy: prawo autorskie zakłada, że utwór jest swego rodzaju pomy-
słem, który dopiero następnie zostaje ustalony.

N I E P R Z E N A S Z A L N E
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Przepisy w Polsce nie opisują wszystkich przykładów utworów, których do-
tyczą prawa autorskie. Istnieje jedynie przykładowe wyliczenie utworów bę-
dących pod ochroną prawa autorskiego. Są to utwory2:

1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficzny-
mi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz progra-
my komputerowe);

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

Prawami autorskimi nie są objęte: odkrycia, idee, procedury, metody i zasa-
dy działania oraz koncepcje matematyczne.

Ponieważ jednak wyliczenie to nie jest kompletne (a już na pewno nie nadąża 
za postępem technicznym i kreatywnością homo sapiens XXI wieku), trzeba 
założyć, że utworem może być niemal wszystko, co człowiek może stworzyć, 
a co ma charakter twórczy.

Praktyczna wskazówka
Oznacza to, że poszukując rozstrzygnięcia, czy dany utwór podlega ochro-
nie przez prawo autorskie czy nie, musisz kierować się tym, jakie cechy ten 
utwór posiada – a nie powyższym wyliczeniem. Powinnaś więc ustalić, czy 
jest to przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

Przykładowo sam fakt, że coś jest wyrażone słowami (a  więc wpisuje się 
w powyższe wyliczenie), nie oznacza jeszcze, że podlega ochronie prawa au-
torskiego. Moja firma brzmi: Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Żółtowski. 

2 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 1.
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Mimo że jest to wyrażenie, to brak tu cechy indywidualnego i twórczego cha-
rakteru tych słów – nie jest to więc utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

Z drugiej strony możesz spotkać się z elementami na pierwszy rzut oka nie 
wpisującymi się w powyższe wyliczenie, a mogącymi pozostawać pod ochro-
ną praw autorskich. Mogą to być np. strony WWW, animacje, grafiki wekto-
rowe czy nawet meble i kompozycje kwiatów.

Dlatego jeśli nie masz pewności, że coś nie jest przedmiotem prawa autor-
skiego – bezpieczniej będzie założyć, że znajduje się pod ochroną.

Warto o tym pamiętać podczas czytania kolejnych rozdziałów e-booka.

Nawiasem mówiąc – właśnie w  tym miejscu pojawiają się najbardziej fa-
scynujące aspekty prawa autorskiego. No bo skoro utworem ma być dzieło 
człowieka, to co z obrazami namalowanymi przez tajlandzkie słonie? Komu 
przysługują prawa autorskie do utworów stworzonych przez sztuczną inteli-
gencję? Czy prawo autorskie chroni smak potraw lub zapach perfum?

Aż żałuję, że nie mogę razem z  Tobą zgłębić tych tematów w  niniejszym 
e-booku. Ale może jakiś bonusowy wpis na blogu?

2. Pomysł a projekt

Wiesz już, że utwór jest swego rodzaju pomysłem, który następnie zostaje 
uzewnętrzniony przez twórcę.

Niestety nie oznacza to, że wystarczy wymyślenie utworu, by pozostawał on 
pod ochroną prawa autorskiego. Utwór wymaga ustalenia. Od chwili, kiedy 
to się stanie, podlega ochronie – nawet jeśli ma postać nieukończoną. Nie 
wymaga to dopełniania żadnych formalności.

W praktyce oznacza to, że sam pomysł nie wystarczy do powstania ochrony 
prawnoautorskiej. Musimy więc skorygować naszą mapę myśli w następują-
cy sposób:

Jest to oczywiście jedyne rozsądne rozwiązanie, jakie mogło zostać przyjęte 
– choćby z przyczyn dowodowych. 
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Gdyby chroniony miał być sam pomysł, to każdy mógłby próbować argu-
mentować, że ukradziono jego pomysł na dzieło – pomysł, którego nikt nigdy 
nie widział. Pomysł jest oczywiście istotny, ale z prawnego punktu widzenia 
dopiero ustalenie go w jakiejkolwiek, nawet nieukończonej formie, powoduje 
powstanie ochrony prawnej utworu.

Praktyczna wskazówka
Jeśli masz więc świetny pomysł na jakikolwiek utwór w  rozumieniu prawa 
autorskiego, to postaraj się go czym prędzej ustalić – w jakiejkolwiek formie. 
Najlepiej umieść utwór w miejscu, w którym powiązany on zostanie z datą 
jego zapisania – choćby na dysku w chmurze, na Instagramie itp.

Może to być nawet szkic, niedoskonałe wytworzenie lub ustalenie niedo-
kończone. Zapisanie znacząco zwiększy Twoją szansę na ewentualną ochronę 
praw do tego utworu w  przypadku, gdyby ktoś przypadkiem ustalił utwór 
identyczny.

Na czym jednak ma polegać ustalenie utworu? Kiedy pomysł staje się utwo-
rem?

Na moment powstania utworu pięknie i poetycko wskazał Sąd Najwyższy. 

Jego zdaniem chwilą stworzenia utworu jest moment, w którym akt twórczości 
przejawi się na zewnątrz, poza sferę przeżyć intelektualnych twórcy3. Utwór nie 
musi uzyskać materialnej formy (trudno sobie wyobrazić materialną formę 
dzieła w postaci np. układu choreograficznego). Zostanie on ustalony z chwi-
lą uzewnętrznienia – zdaniem sądu ustalenie utworu, nie wyklucza dokony-
wania w nim zmian i usuwania jego wad.

W przypadku logo czy grafik chwilą ich ustalenia najczęściej będzie po pro-
stu ich utworzenie i  zapisanie na dysku twardym komputera. Ich ustalenie 
może też nastąpić poprzez utworzenie odręcznego szkicu grafiki czy logo 
oraz przeniesienie go do pamięci komputera. Nie ma przy tym znaczenia 
fakt, że w późniejszym czasie utwór będzie poprawiany czy zmieniany – jest 
już ustalony i znajduje się pod ochroną prawa autorskiego.

3 Wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 19 lutego 
2014 r, sygn. akt. V 
CSK 180/13.
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3. Prawa osobiste i majątkowe

Dlaczego ustalenie utworu jest tak ważne i co się dzieje z chwilą, kiedy zosta-
ło ono dokonane?

Kilkakrotnie wspominałem już o powstaniu ochrony prawnoautorskiej czy 
objęciu ochroną, ale sformułowania te nie są ani ścisłe, ani precyzyjne. Dla-
czego? Bo nie istnieje jedna ochrona ani jedno prawo związane z utworem. 
Własność intelektualną, jaką jest powstały utwór, chronią dwie grupy praw 
autorskich (oraz szereg innych uprawnień wynikających z innych ustaw – ale 
o tym później). Przysługują one (z drobnymi wyjątkami) twórcy4, a nazywa-
my je prawami autorskimi osobistymi oraz prawami autorskimi majątkowy-
mi5.

4 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 8.

5 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 16 i 17.

N I E P R Z E N A S Z A L N E
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Autorskie prawa osobiste są najbardziej charakterystycznym zagadnieniem 
prawa autorskiego czy własności intelektualnej w  ogólności. Chronią więź 
twórcy z utworem, są niezbywalne i nie podlegają zrzeczeniu. Zawsze przy-
sługują twórcy. Składają się na nie w szczególności prawa do:

1. autorstwa utworu;
2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem lub też udo-

stępniania go anonimowo;
3. nienaruszalności treści i  formy utworu oraz jego rzetelnego wyko-

rzystania;
4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Prawa te ściśle wiążą się z utworem i są bardzo istotne nie tylko dla twórców, 
ale dla obrotu w ogóle.

Eksploatując utwór, bezwzględnie należy przypisać jego autorstwo twórcy 
– chyba że ten podejmie decyzję o anonimowym udostępnieniu dzieła. Dla-
tego właśnie na okładce książki zawsze znajduje się imię i nazwisko jej auto-
ra oraz imię i nazwisko jej tłumacza (tak, tak – tłumaczenie jest utworem 
podlegającym samodzielnej ochronie – tzw. dziełem zależnym, podobnie jak 
adaptacja filmowa). Saga o Harrym Potterze zawsze będzie autorstwa J.K. 
Rowling, a autorstwo Mony Lisy zawsze należeć będzie do Leonarda da Vinci 
– i nie da się tego zmienić.

Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz rzetelnego wykorzy-
stania fantastycznie obrazuje popularny film – Jaś Fasola: Nadciąga totalny 
kataklizm. Nieporadny Brytyjczyk zniszczył obraz pt. Matka Whistlera autor-
stwa Jamesa McNeilla Whistlera (notabene to prawdziwy obraz znajdujący 
się aktualnie w jednym z muzeów Paryża), po czym naprawił go z właściwą 
sobie gracją i talentem plastycznym. Skorzystajmy z prawa cytatu:

Kadr z filmu Bean: The 
Ultimate Disaster Mo-
vie, reż. Mel Smith
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Jestem gotów się założyć, że James McNeill Whistler nie byłby zachwycony, 
gdyby tak przerobione dzieło zostało wystawione na widok publiczny i podpi-
sane jego nazwiskiem. Aby chronić takie właśnie uczucia twórców, powstało 
prawo do nienaruszalności treści i formy utworu.

Wreszcie – prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu oraz nadzoru nad 
korzystaniem z utworu mają przede wszystkim zapewnić twórcy kontrolę nad 
tym, co dzieje się z jego utworem już po jego ustaleniu, w szczególności co do 
tego, czy jego prawa są respektowane i nie są nadużywane.

Jest to więc szereg uprawnień bardzo ściśle związanych z dziełem – niemalże 
jak pieczęć, która zawsze będzie się łączyć z dziełem twórcy. Prawa autorskie 
osobiste są nieograniczone w czasie i niezbywalne6 – nie można ich sprze-
dać ani podarować, ani też się ich zrzec. Nie są nawet przenoszone w drodze 
dziedziczenia.

Co to w praktyce oznacza? Że tzw. ghostwriterzy działają gdzieś na wschod-
nich rubieżach prawa autorskiego… Ale nie tylko.

Ważne!
Jeśli zlecisz stworzenie dla Ciebie logo lub grafiki, to autorskie prawa osobiste 
zawsze będą należały do twórcy, a nie do Ciebie. Oznacza to konieczność 
poszanowania wszystkich autorskich praw osobistych podczas eksploatacji 
dzieła.

Powoduje to szereg skutków – w szczególności takich jak konieczność ozna-
czania autora przy korzystaniu z nich (chyba że ten zgodził się na anonimo-
we udostępnianie swoich grafik czy logo) oraz do nienaruszania integralności 
dzieła (chyba że za zgodą autora). Co do zasady więc nie możesz np. wprowa-
dzać samodzielnie zmian w gotowych grafikach czy logo. (Te aspekty omówi-
my bardziej szczegółowo w rozdziale IV).

Przy zlecaniu wykonania grafik czy logo niezmiernie istotna jest więc dobra 
umowa z projektantem, która uwzględni przedstawione wyżej zagadnienia.

6 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 16.
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Autorskie prawa majątkowe są już tworem bardziej konwencjonalnym. 

Są bardzo zbliżone do intuicyjnie rozumianego prawa własności utworu 
(zwracam przy tym uwagę na omawiane wcześniej zagadnienie – nie chodzi 
tutaj o własność nośnika utworu, tylko o sam utwór). Dotyczą one prawa do 
korzystania z utworu oraz pobierania z tego tytułu korzyści.

Autorskie prawa majątkowe są zbywalne7. Oznacza to, że można przenosić 
je na inne osoby przez ich sprzedaż, darowiznę czy dziedziczenie – jak każdą 
własność.

Autorskie prawa majątkowe w momencie ich powstania przysługują twórcy… 
Ale tylko co do zasady. Od tej reguły są wyjątki, takie jak np. utwór pracow-
niczy – majątkowe prawa autorskie do utworu powstałego w toku realizowa-
nia obowiązków pracowniczych nabywa pracodawca twórcy.

Prawa majątkowe – w przeciwieństwie do autorskich praw osobistych – są 
ograniczone w czasie. W Polsce obejmują 70 lat8, licząc od śmierci twórcy 
(lub ostatniego współtwórcy). 

W odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługu-
ją z mocy ustawy innej osobie niż twórca liczą się od daty rozpowszechnienia 
utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia. 
Po tym czasie utwory przechodzą do tzw. domeny publicznej – stają się do-
brem całego społeczeństwa. W domenie publicznej nadal oczywiście istnieją 
prawa osobiste, ale nie istnieją prawa majątkowe.

Z takich utworów możesz korzystać w zasadzie dowolnie, pod warunkiem, że 
nie będziesz naruszać autorskich praw osobistych. 

Możesz więc np. zamieścić reprodukcję obrazu albo cały wiersz w  swoim 
produkcie i dowolnie go sprzedawać albo zastosować w materiałach marke-
tingowych. Nie możesz jednak przypisać sobie autorstwa tego dzieła (tzn. 
oznajmić, że to Twój utwór). 

Innymi słowy – wklejaj sobie Ostatnią wieczerzę gdzie tylko chcesz, tylko nie 
pisz, że to Ty ją namalowałaś.

7 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 41 
i nast.

8 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 36.

N I E P R Z E N A S Z A L N E
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Z pojęciem autorskich praw majątkowych nieuchronnie łączy się zagadnienie 
pól eksploatacji9. Są to po prostu obszary, w których dany utwór może być 
wykorzystywany; określają to, co można z danym utworem zrobić. O tym, 
dlaczego są ważne – dowiesz się już za chwilę.

Zasadą jest, że autorskie prawa majątkowe w chwili ich powstania dotyczą 
wszystkich możliwych pól eksploatacji. Z  chwilą ustalenia każdego tomu 
Harry’ego Pottera to J.K. Rowling przysługiwało prawo np. do sporządzania 
jego kopii, wydania powieści, stworzenia jej ekranizacji czy dokonania jej tłu-
maczenia na język polski i wydania na terenie naszego kraju itd.

Oczywiście nasza twórczyni nie mogła zrobić tego wszystkiego samodzielnie, 
więc z pomocą przychodzą…

4. Licencja i przeniesienie praw  
autorskich

Jak wspomniałem wcześniej, twórca, dysponując pełnią autorskich praw ma-
jątkowych może pobierać pożytki z tego tytułu, jak również może zbyć pra-
wa autorskie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dwa rodzaje umów, które 
pozwalają czerpać korzyści z posiadania majątkowych praw autorskich albo 
się ich wyzbyć. 

Są to umowy o korzystanie z utworu (licencje) oraz umowy przeniesienia 
majątkowych praw autorskich10.

9 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 17, 50.

10 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 41.

N I E P R Z E N A S Z A L N E
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Tak naprawdę dopiero w tej chwili istotne stają się pola eksploatacji, o któ-
rych wspominaliśmy wcześniej. Umowy te muszą bowiem wyraźnie wymie-
niać pola eksploatacji11, których dotyczą, i nie mogą przy tym określać pól, 
które w chwili zawarcia umowy nie są jeszcze znane. 

William Shakespeare nie mógłby więc wymienić jako pola eksploatacji Ham-
leta np. stworzenie adaptacji filmowej – na przełomie XVI i XVII wieku takie 
pole eksploatacji nie było jeszcze znane. Powstało z chwilą, kiedy stworzenie 
adaptacji filmowej arcydzieła mistrza stało się technicznie możliwe.

Poszczególne pola eksploatacji są rozłączne od pozostałych. 

Autorskie prawo majątkowe jest więc podzielne i może być równolegle eks-
ploatowane przez różne osoby czy podmioty. To właśnie ta szczególna cecha 
autorskich praw majątkowych sprawia, że J.K. Rowling mogła prawa do ekra-
nizacji swoich powieści przekazać przedsiębiorstwu Warner Bros Pictures, 
a prawa do wydania książki w Polsce – wydawnictwu Media Rodzina itd.

Ważne!
Jeśli więc jesteś stroną umowy licencyjnej albo przenoszącej prawa autor-
skie do jakiegokolwiek utworu, zawsze stajesz przed zadaniem dokładnego 
określenia tego, co będzie się z tym utworem dalej działo – tj. ustalenia, co 
nabywca prawa będzie mógł z nim dalej czynić.

Zakres ten należy dokładnie w  umowie wskazać, ale zalecam tutaj ostroż-
ność i posługiwanie się raczej ogólnymi sformułowaniami, a nie precyzyjnym 
wskazaniem np. konkretnych produktów, które mogą zostać oznaczone logo 
– chyba że zależy Ci właśnie na ścisłej precyzji12.

No dobrze, ale do brzegu – czym te umowy są i czym się od siebie różnią?

11 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 41,  
ust. 2, art. 50.

12 Przykładowe  
wyliczenie pól eksplo-
atacji odnajdziesz w art. 
50 Ustawy o prawach 
autorskich i prawach 
pokrewnych.



31

 ⚫ U M O WA  O  KO R Z Y S TA N I E  Z  U T W O R U  (L I C E N C J A 13)

Jest to rodzaj umowy, który można porównać do umowy najmu lub dzierża-
wy.

Na jej podstawie licencjodawca (osoba, której przysługują autorskie prawa 
majątkowe do utworu) udziela licencjobiorcy prawa do korzystania z  tego 
utworu na określonych polach eksploatacji. Autorskie prawa majątkowe po-
zostają przy licencjodawcy, w tym zakresie nic się nie zmienia. Dzięki zawarciu 
takiej umowy licencjobiorca zyskuje jedynie prawo do korzystania z utworu.

Oczywiście licencjodawca nie może przenieść na licencjobiorcę korzyści, 
których nie posiada, zatem dla ważności umowy licencji konieczne jest, by li-
cencjodawcy przysługiwały autorskie prawa majątkowe przynajmniej na tych 
polach eksploatacji, które są przedmiotem umowy licencyjnej – albo prawo 
do udzielania sublicencji na tych polach.

Możemy wyróżnić dziesiątki typów umów licencyjnych. Wiele z nich oma-
wiam w niniejszym e-booku. Przejdziemy więc np. przez licencję na wykorzy-
stanie logo czy zdjęć ze stocka. Warunki licencji, z którymi możesz mieć do 
czynienia, są rozmaite (nie jest zasadne omówienie ich wszystkich). Na tym 
etapie ważne jest, abyś pamiętała, że warunki licencji kształtuje treść zawar-
tej umowy. Treść umowy jest kluczowa.

Umowa licencji nie musi być zawarta w formie pisemnej. Ustawa o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych nie wskazuje na to, by konieczne było za-
chowanie jakiejkolwiek formy zawarcia umowy. Umowę licencji można więc 
zawrzeć nawet ustnie. Ustalenia warunków licencji nie zawsze będą wynikać 
z podpisanego dokumentu – często treść licencji określać będą np. regula-
miny portali lub odniesienia do wzorcowych licencji (np. Creative Commons, 
GNU i wiele innych).

Muszę też opowiedzieć Ci o dwóch najważniejszych grupach umów licencyj-
nych, jakimi są licencje wyłączne i niewyłączne.

13 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 41, 
65–68.
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Licencja wyłączna nie pozwala właścicielowi autorskich praw majątkowych 
udzielić innej osobie licencji na tych samych polach eksploatacji.

Licencjobiorca może korzystać z utworu na wyłączność i nikt inny nie wej-
dzie mu w drogę – nawet sam autor dzieła. Zaryzykuję stwierdzenie, że do-
kładnie taka licencja łączy wspomnianą J.K. Rowling z Warner Bros Pictures 
– z tego powodu żadne inne studio filmowe nie mogło uzyskać praw do ekra-
nizacji Harry’ego Pottera. Warner Bros Pictures nie jest właścicielem praw 
autorskich do książek o niezwykłym czarodzieju, ale i tak nikt inny nie może 
stworzyć jego filmowej adaptacji.

Ze względu na ten charakterystyczny aspekt umowa licencji wyłącznej 
jest stosunkowo rzadka w  obrocie gospodarczym. Spotykamy ją zazwyczaj 
w szczególnych okolicznościach, gdy z natury rzeczy licencja powinna być 
wyłączna, albo gdy licencjobiorca jest wielkim koncernem, którego stać na 
prawo do wyłącznej eksploatacji cudzego dzieła.

Licencja niewyłączna – dokładne przeciwieństwo wyłącznej – należy do naj-
bardziej powszechnej grupy licencji. Działają tak nie tylko wszystkie publicz-
nie dostępne banki zdjęć czy grafik, ale też m.in. producenci oprogramo-
wania komputerowego (tak, wiem, wszyscy akceptują licencję bez czytania 
– ale wierzcie mi, na pewno jest niewyłączna).

Umowa licencji niewyłącznej nie ogranicza licencjodawcy co do liczby osób, 
którym udzieli on licencji na określonych polach eksploatacji. Przykładem 
takiej licencji jest np. zakup gotowych identyfikacji wizualnych w  sklepie 
Moyemu – Weronika może udzielać licencji na używanie poszczególnych 
elementów wielu różnym osobom.

Potrzeba matką wynalazku – w praktyce podział pomiędzy licencjami wy-
łącznymi a niewyłącznymi bywa nieostry. Przepisy prawa pozwalają niemal 
dowolnie kształtować umowę licencyjną, co otwiera drzwi do rozmaitych 
kombinacji i rozwiązań, które pozwalają dostosować umowę licencji do swo-
ich potrzeb. Często jednak nie będziesz miała pola do negocjacji z licencjo-
dawcą. Oczywiście możesz próbować negocjować warunki licencji z poszcze-
gólnymi firmami (takimi jak Adobe, Microsoft czy Pixabay), ale raczej nie 
będzie to efektywnie spędzony czas. Dlatego ważne jest, żeby rozumieć, jak 

https://sklep.moyemu.com/gotowa-identyfikacja-wizualna/
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licencje działają, bo najprawdopodobniej przyjdzie Ci zaakceptować warunki 
proponowane przez licencjodawcę – lub je odrzucić.

Umowa licencji jest podobna do dzierżawy lub najmu, dlatego może również 
określać czas jej trwania. Ustawowo wynosi on pięć lat, ale możliwe jest usta-
lenie w umowie okresu dłuższego lub krótszego, a nawet (choć bywa to dys-
kusyjne) udzielenie licencji bezterminowo. Po upływie określonego w umo-
wie czasu licencja wygasa, a więc licencjobiorca traci prawo do korzystania 
z utworu.

Dobra umowa licencyjna powinna określać także zakres terytorialny korzy-
stania z utworu. W razie gdy ten aspekt nie zostanie uregulowany, przyjmuje 
się, że licencjobiorca może korzystać z utworu na terenie państwa, w którym 
ma siedzibę.

Ostatnim z najistotniejszych elementów umowy licencji jest kwestia prawa 
do przenoszenia licencji na inne osoby. Z  zasady licencjobiorca nie może 
upoważnić innej osoby do korzystania z utworu (tj. udzielić wspomnianej su-
blicencji) – ale strony mogą się umówić inaczej.

Zwracam tutaj Twoją uwagę na to, że – co do aspektów omawianych w trzech 
ostatnich akapitach – Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych 
zawiera wprawdzie przepisy, które regulują określone elementy umowy li-
cencji, ale tylko w przypadku, gdy strony nie umówią się inaczej (jest to ius 
dispositivum – norma względnie obowiązująca). Z  jednej strony oznacza to 
dużą swobodę stron w kształtowaniu treści umowy, ale z drugiej należy pa-
miętać, że warunki licencji trzeba będzie w razie potrzeby udowodnić. Dlate-
go też warto zadbać, by zostały one gdzieś opisane – choćby w treści e-maila.

Ważne!
Zapewne zdarzy się, że będziesz zamierzała wykorzystać czyjeś dzieło za-
mieszczone na jakimś portalu lub dostępne w ramach używanego przez Cie-
bie oprogramowania. W takiej sytuacji istotne jest, by dotrzeć do dokumen-
tacji oprogramowania lub portalu, z którego chcesz pobrać zawartość (aby 
wykorzystać ją do tworzenia np. logo czy grafik), i sprawdzić, jakie warunki 
licencyjne narzucają ich producenci.
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Takie działanie może Ci oszczędzić wielu problemów, ponieważ warunki li-
cencji popularnych programów czy portali bywają bardzo surowe. Mogą zna-
cząco ograniczać zarówno możliwości wykorzystania ich zawartości, jak i wy-
tworzonych w nich Twoich własnych, autorskich dzieł.

Zagadnienie to dotyczy najważniejszych portali wykorzystywanych przez 
młode marki w tworzeniu logo czy grafik – takich jak choćby wykorzystania 
Canvy, której zagadnienia licencyjne omówię szczegółowo w dalszej części 
e-booka. Na razie tylko nadmienię, że licencja Canvy znacząco ogranicza 
twórcę w wykorzystaniu jego dzieła.

 ⚫ U M O WA  P R Z E N I E S I E N I A  M A J ĄT KO W YC H  P R AW  
A U TO R S K I C H 14

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych mogłaby zostać porów-
nana do zwyczajnej umowy sprzedaży.

Na podstawie umowy własność majątkowych praw autorskich zostaje prze-
niesiona. To oznacza, że dotychczasowy właściciel autorskich praw majątko-
wych (np. grafik lub twórca tekstu) na określonych w umowie polach eks-
ploatacji wyzbywa się tych praw na rzecz innej osoby (np. Ciebie). Traci tym 
samym możliwość korzystania z  utworu na tych polach. Jeśli więc twórca 
logo przeniesie na Ciebie własność majątkowych praw autorskich do niego 
na polu eksploatacji wykorzystanie w materiałach marketingowych – to już 
ani on sam nie może wykorzystać tego logo w celach marketingowych,ani nie 
może na nikogo innego tego prawa przenieść.

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych obwarowana jest wyż-
szymi wymaganiami niż licencja. Przede wszystkim – pod rygorem nieważ-
ności musi być zawarta na piśmie. Jeśli więc nie będzie pisemnej umowy 
przeniesienia autorskich praw majątkowych, to prawa te nie przechodzą na 
nabywcę.

Nawet jeśli umowa na piśmie została zawarta, to nie może budzić wątpliwo-
ści wola przeniesienia autorskich praw majątkowych, ponieważ w przypadku 
braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu autorskich praw majątko-
wych uważa się, że udzielono licencji. Warunki takiej licencji określa umo-

14 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 41, 
50–66.



35

wa, a w zakresie nieuregulowanym – Ustawa o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych.

Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przeniesienia 
praw autorskich. Zakupienie książki w zagranicznej księgarni nie sprawia, że 
możesz ją przetłumaczyć i wydać w Polsce. Jest to oczywiście konsekwencja 
omówionego wcześniej modelu, zgodnie z którym prawo autorskie dotyczy 
dóbr niematerialnych w postaci treści utworu, a nie jego nośnika.

Ważne!
W Polskim systemie prawnym nie da się przenieść autorskich praw majątko-
wych wyłącznie na podstawie zaakceptowanego przez użytkownika portalu 
regulaminu czy na podstawie wymiany maili. Konieczne jest zawarcie umowy 
w formie pisemnej.

Nie oznacza to, że umowa musi zostać podpisana przez dwie osoby znajdu-
jące się w tym samym miejscu. Możliwe jest np. wydrukowanie przez obie 
strony egzemplarza umowy, podpisanie jej, a następnie wzajemne przesłanie 
podpisanych przez siebie dokumentów. Istotne jest jedynie to, żeby każda ze 
stron dysponowała egzemplarzem umowy własnoręcznie podpisanym przez 
obie strony umowy.

Nie wystarczy więc, że każda strona wydrukuje egzemplarz umowy, podpi-
sze go i prześle drugiej stronie skan lub zdjęcie podpisanego egzemplarza. To 
jeszcze nie jest forma pisemna umowy! Równoznaczne z umową w formie 
pisemnej jest też podpisanie umowy przez obie strony kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym.

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych pojawia się więc głównie 
w przypadku tworzenia rozwiązań przeznaczonych dla konkretnego klienta.

W tym wypadku nie ma możliwości zawarcia umowy na zasadach wyłącznych 
lub niewyłącznych, ponieważ przeniesienie autorskich praw majątkowych 
jest zawsze definitywne (acz ograniczone do pól eksploatacji wymienionych 
w umowie).
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inspiracja   +
dzieła zależne

5. Kilka słów o niebezpieczeństwach

Masz już świadomość na temat tego, co chronią prawa autorskie, kiedy po-
wstają, jaką przyjmują formę i jak można je przenieść na inne osoby. To na-
prawdę ogromna porcja wiedzy! Prawdę mówiąc, wiesz o tym już więcej niż 
niektóre osoby zawierające umowy licencji.

Ale właściwie po Ci ta wiedza? Oczywiście dobrze jest ją mieć, a nawet sto-
sować, ale przecież obiecałem Ci e-booka o bezpieczeństwie. Porozmawiaj-
my więc o  konsekwencjach, których możesz uniknąć, postępując według 
wskazówek, których Ci udzielę.

Skutki naruszenia cudzych praw autorskich mogą być dwojakie – cywilno-
prawne i karne.

Konsekwencją naruszenia praw autorskich twórcy lub właściciela autorskich 
praw majątkowych jest powstanie po jego stronie roszczenia, czyli upraw-
nienia do żądania od Ciebie zachowania się w określony sposób. Do roszczeń 
przysługujących na gruncie przepisów o ochronie praw autorskich15 należą 
przede wszystkim roszczenia:

• o zaniechanie naruszenia – czyli o zaprzestanie podejmowania czyn-
ności powodujących naruszenie praw autorskich – np. publikowania 
zdjęć danego autora;

• o usunięcie skutków naruszenia – czyli o podjęcie działań w celu od-
wrócenia naruszenia – np. przez usunięcie już opublikowanych zdjęć;

• o  naprawienie szkody – w  przypadku gdy taka realna, wymierna 
szkoda zaistniała – chodzi tu więc o poniesione straty (czyli koszt, 
jaki ktoś poniósł) lub utratę korzyści (czyli to, czego przez Ciebie nie 
zarobił);

• o  zapłatę sumy pieniężnej – czyli prawo do żądania zapłaty kwoty 
odpowiadającej dwukrotnej (a w przypadku naruszenia zawinionego 
– trzykrotnej) wysokości opłaty, która byłaby należna z tytułu licen-
cji za korzystanie z utworu w chwili dochodzenia tej opłaty;

• o wydanie uzyskanych korzyści – czyli np. zarobku uzyskanego z po-
wodu nieuprawnionego używania czyjegoś dzieła.

15 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 79.
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Ponadto przepisy pozwalają dochodzić kilku roszczeń dodatkowych, takich 
jak np. podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu.

Dysponentem roszczenia jest licencjobiorca wyłączny albo osoba, której 
przysługują majątkowe lub osobiste prawa autorskie. Ta osoba dokonuje więc 
wyboru roszczenia, z którym zwraca się do naruszyciela – a naruszyciel nie 
może zwolnić się od odpowiedzialności, wykonując inne roszczenie z listy bez 
zgody uprawnionego. Jeśli więc uprawniony zwróci się o zapłatę sumy pie-
niężnej, to nie zamknie sprawy fakt, że naruszyciel zaniecha naruszenia oraz 
usunie jego skutki.

Nie oznacza to oczywiście, że uprawniony może żądać wszystkiego na raz. 
Jego roszczenie musi być adekwatne do zaistniałego naruszenia i  sytuacji 
faktycznej.

Praktyczna wskazówka
W sytuacji kiedy osoba podająca się za właściciela praw autorskich (czy to 
majątkowych, czy osobistych) zwróci się do Ciebie z roszczeniami – najważ-
niejsze, żebyś zachowała spokój i nie podejmowała pochopnych decyzji.

Twoim pierwszym zadaniem jest zweryfikowanie, czy dana osoba faktycznie 
ma prawo zwrócić się do Ciebie z takim roszczeniem, tzn. czy jest ona twórcą, 
właścicielem autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcą wyłącznym.

Drugim zadaniem jest zastanowienie się, czy roszczenie jest zasadne. Być 
może podjęłaś działania zgodnie np. z warunkami licencji w czasie, kiedy dzia-
łanie podejmowałaś; może dany utwór jest już w domenie publicznej; może 
w ogóle nie doszło do naruszenia praw autorskich itp., w związku z czym rosz-
czenie jest bezzasadne.

Jeśli jednak rzeczywiście doszło do jakichś nieprawidłowości, to powinnaś 
przede wszystkim zaniechać dalszych naruszeń (innymi słowy – nie brnij! 
Pamiętasz zasadę o której wspominałem na początku? Gdy chcesz pokoju, 
nie wszczynaj wojny!) i niezwłocznie usunąć skutki naruszenia (np. usunąć to 
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nieszczęsne zdjęcie). Nawet jeśli uprawniony tego nie żąda, to postawi Cię to 
w pozytywnym świetle już od samego początku sporu.

Ostatecznie jeśli uprawniony wnosi o zapłatę odszkodowania (w wysokości 
stanowiącej stanowi dwu- lub trzykrotność wartości licencji) lub o wydanie 
korzyści, to nie musisz godzić się z  wyceną uprawnionego. Masz prawo ją 
kwestionować, jeśli uważasz, że jest zawyżona.

Jeśli sprawa trafi do sądu, to powód (czyli Twój przeciwnik procesowy) bę-
dzie zobowiązany do udowodnienia wysokości szkody czy wartości należnej, 
hipotetycznej opłaty licencyjnej. Jeśli zażąda kwoty wygórowanej, to sąd 
uwzględni powództwo jedynie w  części – a  to oznacza, że powód przegra 
sprawę w pozostałej części i poniesie proporcjonalnie koszty postępowania.

I vice versa!
Z drugiej strony – jeśli dowiesz się, że ktoś narusza Twoje prawa autorskie, to 
powinnaś zachować spokój i nie podejmować pochopnych decyzji.

Twoim pierwszym zadaniem jest zweryfikować, czy Twój utwór jest chroniony 
prawem autorskim i czy to na pewno Ty jesteś uprawniona do podejmowania 
jakichkolwiek działań zmierzających do wyegzekwowania prawa. Po lekturze 
tego rozdziału wiesz już, jak to zrobić.

Następnie możesz sformułować roszczenie i wezwać naruszyciela – najlepiej 
na piśmie – do jego spełnienia. Formułując roszczenia, pamiętaj o dwóch naj-
ważniejszych sprawach.

• Po pierwsze: nie masz obowiązku formułowania tylko jednego z rosz-
czeń – możesz mieć więc ich kilka. Najważniejszymi z nich są zawsze rosz-
czenia o zaprzestanie naruszeń oraz o usunięcie skutków naruszenia.

• Po drugie: trzymaj się realnych kwot.

Niejednokrotnie spotykałem się z amatorskimi poradami typu: „Ktoś wyko-
rzystał kilka Twoich zdjęć na Instagramie? Zażądaj od niego po 100 tysięcy 
złotych za zdjęcie, zapłaci ze strachu” czy „Żądaj 500 tysięcy za grafikę” 
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itp. To świetny plan, jeśli marzysz o przegraniu sprawy, w której co do zasady 
masz rację.

Załóżmy, że postąpisz w ten sposób. Jeśli zażądasz kwoty wygórowanej, tj. 
wyższej niż należna, to sąd jedynie częściowo uwzględni Twoje powództwo. 
Jeśli uzna, że licencja na wykorzystanie Twoich zdjęć jest warta 500 zł, to 
za zawinione naruszenie zasądzi na Twoją rzecz opłatę w wysokości 1500 zł. 
Przy Twoim żądaniu kwoty 100 tys. zł oznacza to dla Ciebie wygraną w 1,5%, 
co w konsekwencji sprawi, że poniesiesz koszty postępowania oraz zastęp-
stwa procesowego drugiej strony w 98,5%.

Kwota, którą „wygrasz”, nie wystarczy nawet na poniesienie kosztów – a to 
na Tobie będzie ciążył ten obowiązek.

Podobnie jest ze szkodą i utraconymi korzyściami oraz z obowiązkiem wyda-
nia uzyskanych przez naruszyciela korzyści. Żądanie zbyt wiele to narażanie 
się na niepotrzebne ryzyko. Bądź realistką!
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Wyżej wymienione roszczenia przedawniają się co do zasady z upływem 6 
lat (lub 3 lat, gdy roszczenie ma związek z prowadzoną działalnością gospo-
darczą)16 od dnia, w którym osoba upoważniona dowiedziała się o naruszeniu 
oraz o tym, kto jest osobą zobowiązaną do naprawienia szkody. Po upływie 
tego czasu osoba uprawniona nie będzie mogła żądać od Ciebie określone-
go zachowania na drodze sądowej. Nie oznacza to, że roszczenie nie istnieje 
– znaczy jedynie, że nie zostanie wyegzekwowane przez organy państwowe 
(czyli sąd nie zasądzi, a komornik nie wyegzekwuje przedawnionego roszcze-
nia). Musisz jednak mieć na uwadze, że bieg terminu przedawnienia może 
zostać przerwany (m.in. przez złożenie pozwu do sądu albo uznanie przez 
Ciebie roszczenia za zasadne), co spowoduje, że termin ten zaczyna upływać 
od nowa.

Znajdujące się na drugim biegunie skutki karne to przede wszystkim katalog 
przestępstw wskazany w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Nie będę szczegółowo omawiać wszystkich czynów zabronionych wymienio-
nych w ustawie, ponieważ nie wszystkie one dotyczą bezpośrednio zagadnie-
nia tworzenia marki.

Poniżej opisuję najważniejsze przestępstwa z ustawy.

 ϭ Rozpowszechnianie bez uprawnienia17 – albo wbrew jego warunkom – 
cudzego utworu jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku, gdy jest to stałe źródło 
dochodu – karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

 ϭ Rozpowszechnianie, utrwalanie lub zwielokrotnianie bez uprawnienia18 
albo wbrew jego warunkom cudzego utworu jest zagrożone karą grzyw-
ny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, a gdy jest to 
stałe źródło dochodu – karą pozbawienia wolności do lat 3.

 ϭ Przywłaszczenie autorstwa19, wprowadzenie w błąd co do autorstwa ca-
łości lub części cudzego utworu lub rozpowszechnianie cudzego utworu 
bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy jest zagrożone karą grzyw-
ny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Są to przestępstwa umyślne – dokonać ich można wyłącznie z bezpośrednim 
zamiarem20. Oznacza to, że nie popełnia przestępstwa osoba, która – nie 
mając świadomości, że dany utwór jest chroniony – stworzy np. takie samo 

16 Kodeks cywilny, art. 
117–125.

17 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 116.

18 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 117.

19 Ustawa o prawie 
autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 115.

20 Kodeks karny, art. 9.
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logo i będzie go używać. Odpowiada wtedy jedynie cywilnoprawnie. Odpo-
wiedzialność karna może się pojawić dopiero z chwilą, gdy dowiesz się o tym, 
że utwór znajduje się pod ochroną, i nie zaprzestaniesz naruszeń.

Wyjątkiem jest tutaj przestępstwo rozpowszechniania cudzego utworu bez 
uprawnienia lub wbrew jego warunkom. Może ono zostać popełnione rów-
nież nieumyślnie, na co wprost wskazuje art. 116 par. 4 Ustawy o prawach 
autorskich i  prawach pokrewnych. Oznacza to, że np. rozpowszechnianie 
czyjegoś utworu wbrew treści licencji – nawet jeśli nie jest umyślne – grozi 
odpowiedzialnością karną. Może to być np. sytuacja, w której nie sprawdzisz 
warunków licencji przed udostępnieniem utworu albo udostępnisz utwór 
z przekonaniem, że możesz to zrobić – choć w rzeczywistości to uprawnienie 
Ci nie przysługuje!

Jak widzisz, konsekwencje naruszenia praw autorskich mogą być bardzo do-
tkliwe, a mówimy tu przecież tylko o konsekwencjach prawnych. Warto mieć 
także na uwadze renomę marki, którą przecież bardzo trudno odbudować 
po wystąpieniu ewentualnego skandalu związanego choćby z silnym podej-
rzeniem naruszenia czyichś praw autorskich. Rynek zna mnóstwo takich sy-
tuacji – zarówno na „klasycznych” rynkach prawnoautorskich (np. na rynku 
muzycznym), jak i na tych nieco bardziej przemysłowych (np. na rynku jubi-
lerskim). Przeczytasz o tym w następnym rozdziale.


