
Temat: Prawo autorskie – elementy. 
 

 
Akty prawne 
 
▪ ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1231, z 2020 r. poz. 288 ze zm.) 
▪ źródło: e-podreczniki.pl 
 
 
Przedmiot prawa autorskiego: 
 
▪ przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 
wyrażenia; 

▪ w szczególności są to utwory:  
− wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, 

naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);  
− plastyczne; 
− fotograficzne;  
− lutnicze (instrumenty strunowe, np. gitara, skrzypce, lutnia);  
− wzornictwa przemysłowego;  
− architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. 

▪ nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:  
− akty normatywne lub ich urzędowe projekty;  
− urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;  
− opublikowane opisy patentowe lub ochronne;  

 
Podmiot prawa autorskiego: 
 
▪ prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej; 
▪ 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. 

 
Wskazówki: 
 
• zapewne nikt nie byłby zadowolony, gdyby jego praca została, przez kogoś innego w sieci lub na 

zajęciach w szkole, przedstawiona jako własna; 
• czasem zdarza się, że pod wykonaną przez nas pracą podpisuje się inna osoba. Nie należy się z tym 

godzić. Trzeba pamiętać, że istnieje prawo autorskie, zapewniające ochronę naszej twórczości. 
Podpisując imieniem i nazwiskiem swoją pracę, informujesz, kto jest jej autorem; 

• do oznaczania dzieł chronionych prawem autorskim służy poniższy symbol (źródło: SS, licencja: CC 
BY 3.0): 
 
 
 
 
 
 
 

• każde dzieło jest chronione przez prawa autorskie! Z dzieł nieoznaczonych powyższym symbolem, nie 
wolno korzystać bez ograniczeń. 



RODZAJE PRAW AUTORSKICH 
 

Rozróżniamy dwa rodzaje praw autorskich: 
 
▪ prawo majątkowe – umożliwia zarabianie na utworzonym dziele; może być przekazywane innej 

osobie. To zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem 
kwestii ekonomicznych tych uprawnień. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania                                              
z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za 
korzystanie z utworu. 
 

▪ prawo osobiste – przypisuje na stałe nazwisko autora do dzieła, co oznacza, że tylko on może 
formować je swoim podpisem. To zespół praw, jakie przysługują twórcy względem utworu. Chronią 
„intelektualny” związek twórcy z utworem. Są bezterminowe (nieograniczone w czasie), niezbywalne 
(trwale związane z twórcą) oraz nie podlegają dziedziczeniu.  
 

Ważne: 
− autor, którego prawa zostały naruszone, może żądać odszkodowania oraz kary pieniężnej dla osoby 

wykorzystującej bez zezwolenia nie swoje dzieło; 
− jeżeli zamierzasz skorzystać z treści i zdjęć znalezionych na stronach internetowych, musisz pamiętać, 

że możesz użyć ich tylko wtedy, kiedy twórca wyrazi zgodę na rozpowszechnianie i kopiowanie jego 
dzieła; 

− możesz wprawdzie w swoim wypracowaniu umieścić niewielki fragment cudzego utworu znaleziony 
w Internecie, ale pamiętaj o podaniu imienia i nazwiska jego autora, tytułu utworu oraz adresu strony 
internetowej, z której go skopiowałeś (tzw. przypis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: SS, licencja: CC BY 3.0 
 

Ochrona praw: 
 
1) osobistych – autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu 

się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: autorstwa utworu; oznaczenia 
utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności 
treści i formy utworu (…); 

2) majątkowych – twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim 
na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. 

 
Czas trwania autorskich praw majątkowych: 
 
▪ autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Utw%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Utw%C3%B3r


− od śmierci twórcy; 
− w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia; 
− itd. art. 36 ustawy. 

▪ autorskie prawa majątkowe: 
− mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;  
− nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby (licencja). 
 
 

DOZWOLONY UŻYTEK 
 
▪ zgodnie z art. 23 ust. 1 prawa autorskiego: bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już 

rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.  
Uwaga: 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; 
 

▪ zgodnie z tym artykułem nie będzie karalne pobieranie z Internetu (poprzez technologie inne od 
programów P2P) plików MP3 i filmów czy kopiowanie książek. Odpowiedzialność cywilna i karna 
może zaistnieć wówczas, gdy osoba będzie udostępniała albo – tym bardziej – sprzedawała 
(przykładowo w sieci bezpośredniej wymiany plików) różnego rodzaju utwory (np. filmy, mp3 czy 
zdjęcia) podmiotom innym niż określone w ustępie 1 art. 23. 

P2P (peer to peer) – program do wymiany plików w Internecie. 
 

▪ art. 23 nie ma natomiast zastosowania wobec programów komputerowych, co oznacza, że korzystanie 
z programów chronionych prawem autorskim bez posiadania na nie licencji, nawet tylko do użytku 
osobistego, jest karalne. Oprócz odpowiedzialności karnej osobie, która narusza prawa autorskie, 
grozi odpowiedzialność cywilna. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://pl.wikipedia.org/wiki/MP3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_komputerowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_oprogramowania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87_cywilna

