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Wstęp

Oddawana do rąk P.T. Czytelników książka stanowi rezultat pracy studentów należących do Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej.
Od początku swojego istnienia Koło funkcjonuje przy Wydziale Prawa
i Administracji UMCS w Lublinie. Jest już pewną tradycją, że co pewien
czas prace członków Koła Naukowego ukazują się drukiem. Monografia,
której dotyczy niniejszy wstęp, jest już czwartą książką zbierającą utwory
studentów należących do Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej. Jest to więc pewien dorobek, zauważywszy, że Koło działa stosunkowo krótko. Zostało utworzone w 2011 r., czyli niedługo upłynie 10 lat
od jego powstania. Pierwsza monografia ukazała się nakładem Wydawnictwa UMCS. Kolejną wydało wydawnictwo C.H. Beck pod patronatem
Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica. Trzecia książka została
samodzielnie opublikowana przez Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia
Iuridica. Monografia Prawo autorskie w dobie cyfryzacji ma dwóch wydawców. Jednym jest ostatnio wspomniane Stowarzyszenie, drugim – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, któremu w tym miejscu autorzy i redaktorzy
chcieliby serdecznie podziękować. Dzięki współpracy obu wydawców przedsięwzięcie udało się doprowadzić do końca.
Opracowanie Prawo autorskie w dobie cyfryzacji ma na celu przedstawienie nowych problemów, jakie w przypadku eksploatacji utworów niesie rozwój technologiczny. Pewne wyzwania czekają jeszcze na podjęcie
przez polskiego ustawodawcę. Wynikają one z konieczności implementacji
do naszego porządku prawnego dyrektywy o jednolitym rynku cyfrowym.
Te rozwiązania to jednak dopiero, kolokwialnie mówiąc, „melodia przyszłości”. Ich kształtu w tym momencie nie sposób jeszcze przesądzać. Dlatego redaktorzy postanowili powierzyć autorom do przygotowania tematy
na bazie obowiązującego w Polsce stanu prawnego. Jeśli regulacje unijne
zostaną wdrożone, to być może studenci zdecydują się poświęcić im osobną
pozycję naukową. Obecnie jednak tej kwestii nie chcielibyśmy przesądzać.
Na tym etapie jest na to po prostu za wcześnie.
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Wstęp

W książce Czytelnik znajdzie szereg ważnych i aktualnych problemów
prawnych. Wśród nich znalazły się m.in. muzyka w internecie, biblioteki
cyfrowe, relacje między kryptowalutami a prawem autorskim, wizerunek
w sieci. Już z tego pobieżnego zestawienia widać, że problemów prawnych
Czytelnik odnajdzie sporo. Zarazem pewna okoliczność zasługuje na wyraźne
podkreślenie. Artykuły złożone do niniejszej książki to prace studentów. Autorzy starali się, uwzględniali uwagi od redaktorów, którzy czuwali nad tym, aby
teksty miały odpowiedni poziom. Jednak w publikacji zamieszczono teksty
osób, które są na początku swojej drogi zawodowej lub naukowej, dlatego lektura wymaga wzięcia tego pod uwagę i tym samym jako redaktorzy prosilibyśmy o podjęcie się jej z życzliwością. Niezależnie od tego pracy i włożonego
wysiłku w teksty autorom odmówić nie można. Jest tak tym bardziej, że sytuacja pandemiczna w kraju wszystkich nas zaskoczyła. Trudności w dostępie do
bibliotek, z których przez pewien czas nie można było korzystać, nie sprzyjały
pisaniu. Nie ułatwiały też redaktorom pracy z autorami. W podobnych przypadkach kontakt osobisty, a nie „wirtualny” (online), jest kluczowy.
Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować osobom, bez których powstanie niniejszej publikacji nie byłoby możliwe.
Dziękujemy profesorowi Tomaszowi Demendeckiemu (UMCS) za to, że
podjął się sporządzenia recenzji wydawniczej niniejszej książki. Pan Profesor zgłosił konstruktywne uwagi do tekstów, które zostały przez studentów
uwzględnione. To zaś pozwoliło monografii nadać lepszy kształt. Wyrazy
wdzięczności kierujemy również pod adresem profesora Grzegorza Tylca
(KUL). Pan Profesor poprzez swoją recenzję wydawniczą pomógł autorom
poprawić teksty, zaproponował też rozwinięcie pewnych wątków. Sprawiło
to, że książka została wzbogacona o nowe elementy z korzyścią dla Czytelników. To ostatnie dotyczy zwłaszcza zagadnień poruszanych w polskim
i unijnym orzecznictwie. Obu recenzentom wydawniczym należą się wobec
tego słowa podziękowania.
Książka powstała dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL”. Wspierało ono również na przestrzeni ostatnim lat różne przedsięwzięcia Studenckiego Koła
Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS. Z tego powodu na ręce
Stowarzyszenia Naukowego KOPIPOL chcielibyśmy skierować serdecznie
słowa podziękowania za dotychczasową współpracę.
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Zorganizowaniem sprawnej współpracy między redaktorami a autorami zajęła się Pani Natalia Walczak, która m.in. w czasie powstawania
niniejszej książki pełniła rolę Prezesa Koła Naukowego Prawa Własności
Intelektualnej UMCS. Bardzo dziękujemy Pani Prezes za pomoc organizacyjną w tym zakresie.
Jak powiedziano, redaktorzy starali się, aby do książki złożono jak najlepsze prace. Jednak bycie redaktorem nie czyni z danej osoby twórcy czy
współautora. Wszystkie oddane nam prace są w pełni samodzielne. Książka
opiera się w konsekwencji na modelu współautorstwa rozłącznego. Ilekroć
tak się dzieje, musi się pojawić pewna tradycyjna formuła. Mianowicie
każdy z autorów niniejszego dzieła ponosi pełną odpowiedzialność za swój
tekst i wypowiadane poglądy.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnia książka autorstwa Studentów Koła
Naukowego Prawa Własności Intelektualnej.
Redaktorzy naukowi

Aleksandra Bartnicka

Blockchain a prawo autorskie

1. Uwagi ogólne
Rozwój technologii, a zwłaszcza internetu, przyczynił się do zmian w wielu
dziedzinach życia. Zachodzący postęp można obserwować i rozpatrywać wielowymiarowo, zarówno na płaszczyźnie technicznej, społecznej, ekonomicznej,
organizacyjnej, jak i prawnej. Pochylając się nad zagadnieniami związanymi
z szeroko pojętą twórczością i prawami autorskimi, nieuniknione jest zwrócenie uwagi na kilka obszarów. Po pierwsze, zauważalna jest ewolucja form
prezentacji utworów i narzędzi komunikacji z odbiorcami (także tymi potencjalnymi). Ponadto pojawiają się nowe przestrzenie, które umożliwiają kształtowanie własnego dorobku artystycznego. Wszystkie te elementy objął proces
dostosowywania do aktualnych potrzeb rzeczywistości. Celem zobrazowania
tego właściwe wydaje się odwołanie do konkretnej dyscypliny. W fotografii,
od pierwszego zdjęcia wykonanego przez francuskiego nauczyciela Josepha
Nicéphore’a Niépce w 1826 roku i wynalazku Louisa Daguerre’a pod koniec
lat 30. tego samego stulecia, zmieniły się nie tylko kadry, sprzęt i jakość obrazów, ale przede wszystkim motywy i cele utrwalania rzeczywistości. Początkowo mocno rozwijająca się fotografia prasowa obecnie zdaje się mieć o wiele
mniejsze znaczenie, a na pierwszy plan wysuwa się fotografia amatorska,
o czym świadczy sukces takich portali jak Instagram.
Łatwość dzielenia się i udostępniania prac szybko ujawniła jednak wady
i negatywną stronę rewolucji technologicznej. Powszechny dostęp do możliwości publikacji oraz ogromna liczba użytkowników odkryły równie popularny
zabieg przywłaszczania cudzych ujęć. Kształtowanie własnego profilowego
„contentu” z pojedynczych obrazów znalezionych i pobranych z kont innych
użytkowników z całego świata stało się zjawiskiem masowym i utrapieniem dla
wielu rozwijających się twórców. Podobne problemy dotknęły również muzykę,
pisarstwo, film i sztuki plastyczne. Skoro technologia wykreowała tego rodzaju
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dylematy, to remedium też upatruje się w jej możliwościach. Pozytywną odpowiedź mają stanowić m.in. rozwiązania oparte na technologii blockchain. Jej
potencjał dostrzegają nie tylko przedstawiciele IT, ale także pracownicy szeregu
instytucji, czego dowodem jest Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2020/C 47/03), w której podkreślono, że blockchain przyczynia
się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju, jest nowym sposobem budowania zaufania, by można było bezpiecznie wymieniać to, co posiada wartość,
ale może być stosowany też w wielu obszarach i gałęziach przemysłu, takich
jak energetyka, finanse, żywność i rolnictwo, medycyna i opieka zdrowotna,
wybory i sprawowanie rządów1. O jego znaczeniu świadczą również kolejne
projekty realizowane z udziałem środowisk artystów, wśród których na uwagę
zasługują: Blockai, Creative Passport, Ascribe czy aplikacja Vevue.
Celem artykułu jest kompleksowe przedstawienie problematyki zarysowanej w jego tytule, analiza wybranych aspektów zastosowania technologii
blockchain oraz wskazanie przykładowych rozwiązań stworzonych dla obszaru
praw własności intelektualnej. W tekście omówiono m.in. pojęcie i mechanizm działania, wady i zalety oraz wybrane narzędzia będące obecnie w fazie
projektowania lub wdrażania. Wybór tematu uzasadnia chęć dokonania charakterystyki badanej materii z uwagi na wzrastające znaczenie wspomnianej
technologii w wielu dziedzinach życia, ze szczególnym uwzględnieniem szans
i możliwości wykorzystania jej w ramach zapewnienia jak najszerszej ochrony
dla twórców, oraz stosunkowo ubogi zbiór artykułów z tego zakresu.

2. Technologia blockchain – zagadnienia ogólne
Pojęcie blockchain pojawiło się po raz pierwszy w 2008 r. dzięki Satoshi
Nakamoto, który użył go w kontekście bitcoina2. Najczęściej łączone
jest z sektorem finansowym i ekonomią właśnie z uwagi na fakt zdobycia popularności za pośrednictwem kryptowalut. Stały się one symbolem
1
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Technologia blockchain
a jednolity rynek UE – w jakim kierunku zmierzamy?” (2020/C 47/03), Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:5201
9IE2261&from=EN [dostęp: 3.03.2021].
2
S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.
pdf [dostęp: 3.03.2021].
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wprowadzenia pieniądza do zupełnie nowej fazy, jaką jest jego dematerializacja i wirtualizacja. Jedna z pierwszych definicji wskazuje, że pieniądze wirtualne stanowią środek płatniczy niewyemitowany przez żadną instytucję
bankową, będący jednostką wymiany pomiędzy emitentem, tj. publisher,
oraz użytkownikiem lub pomiędzy grupą użytkowników, odgrywając rolę
uniwersalnego ekwiwalentu w danej sieci, w ściśle określonych granicach,
i służą głównie do zakupu przedmiotów wirtualnych3. Kryptowaluta stanowi rodzaj waluty wirtualnej, który funkcjonuje w oparciu o technologię rozproszonego rejestru (distributed ledger technology – DLT) w ramach
systemu informatycznego nazywanego systemem kryptowaluty4. W katalogu najpopularniejszych należy wymienić przede wszystkim: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, Ripple, Dash, Peercoin. Za modelowy przykład uznaje
się pierwszy ze wskazanych systemów, stworzony właśnie w oparciu o technologię blockchain. Powyższa krótka charakterystyka stanowi punkt wyjścia
dla zrozumienia całego mechanizmu i potencjału omawianego rozwiązania. W dalszej kolejności niezbędne wydaje się zakreślenie przynajmniej
w ograniczonym i podstawowym zakresie aspektów technicznych oraz cech
charakterystycznych.
Blockchain definiowany jest jako rozproszony rejestr lub baza danych obejmująca zapis każdej transakcji, która jest przeprowadzana i dzielona pomiędzy
uczestniczących w sieci. Wszystkie transakcje lub zdarzenia cyfrowe w publicznym rejestrze muszą być uwierzytelnione. Powoduje to, że żaden uczestnik ani
użytkownik działający osobno nie może zmodyfikować żadnych danych bez
zgody innych uczestników5. Zaszyfrowane transakcje tworzą bloki posiadające określoną wielkość w zależności od protokołu. Przykładowo w przypadku Bitcoina jest to 1 megabajt, po którego osiągnięciu tworzy się nowy
blok. Nazwa odzwierciedla konstrukcję tej technologii – składają się na nią
zapisy transakcji pogrupowane w bloki, które razem tworzą łańcuch. Każdy
blok posiada klucz kryptograficzny, który pełni funkcję identyfikacyjną, oraz
J. Ryfa, Waluty wirtualne – problem zdefiniowania i klasyfikacji nowego środka płatniczego, „Nauki o Finansach” 2014, nr 2 (19), s. 141.
4
B. Birski, Prawnopodatkowe aspekty kryptowalut na przykładzie bitcoina, http://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=89548 [dostęp: 3.03.2021], s. 21.
5
V. Morabito, Business Innovation Through Blockchain. The B3 Perspective, 2017, https://
www.academia.edu/35863002/Business_Innovation_Through_Blockchain_The_B_Perspective [dostęp: 3.03.2021], s. 4.
3
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drugi (inny) klucz wskazujący na poprzedni blok w łańcuchu6. Zawarte w nich
informacje przechodzą przez funkcję mieszającą (inaczej proces ten określa
się jako hashowanie), w efekcie czego powstaje hash pełniący rolę unikalnego
identyfikatora wcześniejszego bloku. Baza danych nie jest przechowywana
w jednej lokalizacji, a ma charakter open source7. Jest ona zdecentralizowana,
co oznacza, że nie jest zarządzana przez żadną pojedynczą jednostkę ani centralny podmiot. Powyższe wynika z oparcia omawianej technologii na sieci
peer-to-peer (brak centralnego serwera, całość tworzą komputery połączone
w sieci). Technologię blockchain cechuje interdyscyplinarność, która stanowi
efekt połączenia takich dziedzin, jak inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe, systemy rozproszone, kryptografia, bezpieczeństwo, ekonomia, finanse,
prawo, ryzyko, filozofia, etyka, nauki polityczne i inne8.
Analiza piśmiennictwa pozwala na stwierdzenie, że wśród autorów nie
ma zgodności co do stosowanej terminologii. W szczególności nie jest
pewne, jak należy traktować blockchain i przywoływany jednocześnie tzw.
rejestr rozproszony (distributed ledger). Niektórzy w sposób wyraźny rozgraniczają oba pojęcia, natomiast inni stawiają pomiędzy nimi znak równości. Ponadto zamiennie pojawia się także sformułowanie shared ledger
technology. Szeroko problem ten omawia Angela Walch w swojej pracy The
Path of the Blockchain Lexicon (and the Law)9.
Część autorów podnosi, że prawa własności intelektualnej mogą być
przekształcone przez technologię blockchain, która pozwoliłaby na monitorowanie tych praw i transakcji, których przedmiotem są prace w cyfrowej
postaci, jak muzyka czy grafika. Należy zauważyć, że umożliwia ona decentralizację trzech kluczowych elementów związanych z procesem zarządzania
danymi: komunikacji (communication), przechowywania (storage) i przetwarzania (processing). Ostatni ze wskazanych stanowi podstawę do zawierania tzw. smart contracts. Tytułem przykładu mogą być one przygotowane
6
A.L. Mölder, How Blockchain Can Change How We View IP Rights, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9cce7050-ea75-4ab6-b189-f8a2ecf4f318 [dostęp: 26.05.2020].
7
A. Kareem, R.B. Sulaiman, M.U. Farooq, Algorithms And Security Concern In Blockchain Technology: A Brief Review, https://www.academia.edu/41412955/Algorithms_And_
Security_Concern_In_Blockchain_Technology_A_Brief_Review [dostęp: 26.05.2020].
8
A. Walch, The Path of the Blockchain Lexicon (and the Law), „Review of Banking &
Financial Law” 2017, t. 36, s. 725.
9
Ibidem, s. 713–765.
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przez muzyka w celu odbierania płatności, dopóki pewien założony próg
nie zostanie osiągnięty, po czym automatycznie następuje odblokowanie
funkcji pobierania nowego albumu10. Jako kluczowy obszar wykorzystania
wskazuje się także prowadzenie specjalnych rejestrów dla praw własności intelektualnej, które mogą stanowić alternatywę dla tych tradycyjnych,
prowadzonych przez władze publiczne (np. bazy TMV – Znaki towarowe,
UZY – Wzory użytkowe Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej).
Ich niekwestionowanymi zaletami są: pełna transparentność, niskie koszty
implementacji i utrzymania oraz szybkość dostępu. Ponadto technologia ta
daje podstawy do stworzenia innych rejestrów, określanych mianem IP registries, które dzięki niezmienności transakcji blockchain (immutable) pozwoliłyby śledzić całą historię prawa własności danej pracy, wszelkie udzielone
licencje, sublicencje oraz dokonane przeniesienia praw11.

3. Binded, Ascribe i Bernstein
Projektanci tych platform wykorzystali technologię blockchain w ten sposób,
że dokonując wpisu o zastrzeżeniu praw własności autorskiej, twórca uzyskuje możliwość sprawdzenia, gdzie i jak jego praca jest używana w internecie
oraz czy trzecia strona ubiegała się o licencję. Rejestracja wiąże się z przyznaniem cyfrowego certyfikatu autentyczności (digital certificate of authenticity),
który pozwala osobie trzeciej zidentyfikować autora, a także autorów lub
właścicieli w celu uporania się z naruszeniami12. Wszelkie działania wykraczające poza dozwolony zakres są łatwiej wykrywane, dzięki czemu istnieje
możliwość szybszej reakcji i ograniczenia ich skutków.
Startup Binded (dawniej Blockai) pomaga artystom, przede wszystkim
tym zajmującym się fotografią, chronić ich prace przed potencjalnymi naruszeniami prawa autorskiego poprzez dokonanie rejestracji. Zasadniczym
COALA IP – Coalition of Automated Legal Applications – Intellectual Property, How
Blockchains Can Support, Complement, or Supplement Intellectual Property. Working Draft,
https://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/4307/529
[dostęp: 27.05.2020], s. 2.
11
Blockchain Technology and IP, https://www.taylorwessing.com/download/article-blockchain-technology-and-ip.html [dostęp: 27.05.2020].
12
Ibidem.
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celem jest umieszczenie dowodu potwierdzającego status twórcy (proof of
creation) w publicznej bazie danych (the blockchain) bez potrzeby poświęcania czasu na oficjalną urzędową procedurę13. Po zarejestrowaniu przyznawany jest certyfikat, który można wysłać do osoby powielającej dzieło
w postaci cyfrowej (niedysponującej zgodą na takie działanie). Dzięki
datowaniu dokumentów elektronicznych zawiera on informacje o czasie
wygenerowania. Użycie technologii blockchain całkowicie uniemożliwia
późniejszą zewnętrzną ingerencję czy próby manipulacji w tym zakresie14.
Katalog usług obejmuje również opcję jednoczesnej rejestracji urzędowej
w The United States Copyright Office (tzw. one click U.S. copyright registration). Wystarczy jedynie po wgraniu zdjęć zaznaczyć w formularzu właściwe pole. Proces ten przebiega o wiele sprawniej w porównaniu z użyciem
strony rządowej lub innych platform oraz nie wiąże się z dodatkowymi
kosztami, a użytkownik obowiązany jest uiścić jedynie opłatę urzędową15.
Od 30 września 2019 r. Binded jest połączony z platformą Pixsy. Zgodnie
z danymi umieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej codziennie
serwis zapewnia ochronę 80 mln obrazów należących do 75 tys. użytkowników z ponad 150 krajów16.
Ascribe (ascribe.io) to serwis skierowany do artystów, galerii i kolekcjonerów, którzy za jego pośrednictwem mogą promować, rozpowszechniać, przekazywać i archiwizować sztukę w postaci cyfrowej. Umożliwia
twórcom zgłaszanie roszczeń do prac, które umieszczono w specjalnym
rejestrze (Ascribe Ownership Registry). Po zarejestrowaniu generowany
jest kryptograficzny ID, który następnie przechowuje się dzięki technologii blockchain17. Jak można przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, głównym zamiarem pomysłodawców było
A. Ha, Blockai Uses the Blockchain to Help Artists Protect Their Intellectual Property,
https://techcrunch.com/2016/03/14/blockai-launch/ [dostęp: 27.05.2020].
14
Binded (Former „Blockai”). Collect the World’s Copyright Data and Make It Useful,
https://www.chainstep.com/portfolio-item/blockai/?lang=en [dostęp: 27.05.2020].
15
M. Zhang, Binded Unveils One Click US Copyright Registration for Photos at No Extra
Fee, Petapixel 2017, https://petapixel.com/2017/08/08/binded-unveils-one-click-us-copyright-registration-photos-no-extra-fee/ [dostęp: 27.05.2020].
16
https://www.pixsy.com [dostęp: 29.05.2020].
17
S. Anderson, The Missing Link Between Blockchain and Copyright: How Companies
Are Using New Technology to Misinform Creators and Violate Federal Law, „North Carolina
Journal of Law & Technology” 2018, vol. 19, issue 4, s. 13.
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przyznanie każdemu większej kontroli nad ich dziełami. Za priorytety
uznano bezpieczne ich udostępnianie, śledzenie procesu rozprzestrzeniania w internecie, ich przekazywania, powierzania i wypożyczania bez utraty
atrybutów twórcy18. Projekt pojawił się w kwietniu 2014 r., natomiast wdrożono go w 2015 r. Liczba użytkowników przekroczyła 4500, zarejestrowano
blisko 38 tys. pozycji własności cyfrowej w postaci zdjęć, plików wideo,
zrzutów ekranu, oprogramowania itp.19 Na przykład po wgraniu zdjęcia
fotograf mógł pobrać certyfikat autentyczności, który tak naprawdę miał
postać publicznego klucza, i obserwować, gdzie plik pojawi się w internecie.
To od jego decyzji zależało, czy i na jaki czas praca zostanie wypożyczona
wirtualnej galerii oraz czy sprzedać ją innym użytkownikom. Pomimo że zdecydowana większość przedmiotów dotyczyła kategorii digital art, to Ascribe
mógł być stosowany także do rzeźb czy instalacji mających postać materialną.
Artysta w celu dokonania rejestracji musiał sfotografować przedmiot i przesłać obrazy do serwisu20. Jednak w wielu aspektach funkcjonowania dostrzeżono niedoskonałości. Wśród obszarów, które wymagały dalszego rozwoju,
wymieniono np. licencje. Skupiono się więc na budowaniu blockchainowej
bazy danych – BigchainDB, a zdobyte doświadczenia wykorzystano również przy projekcie Ocean Protocol. Aktualnie Ascribe nie funkcjonuje,
co jednoznacznie wynika z zamieszczonego oświadczenia zespołu, ale kod
źródłowy udostępniony został na GitHubie, aby każdy zainteresowany mógł
z niego skorzystać.
Analogicznie jak w przypadku poprzednich serwisów, pierwszym krokiem do uzyskania ochrony oferowanej przez Bernstein (bernstein.io) jest
wgranie dokumentów. Następnie przygotowywana jest transakcja blockchain,
która obejmuje kryptograficzny odcisk palca (wszystkie przysługujące prawa
własności intelektualnej) i dowód własności. Stanowi ona podstawę do
wydania certyfikatu. Wszelkie udostępnione przez użytkownika informacje
i dokumenty są szyfrowane przed umieszczeniem na serwerze, co zapewnia
bezpieczeństwo danych.
Ibidem.
M. McConaghy i in., Visibility and Digital Art: Blockchain as an Ownership Layer on the
Internet, Wiley Online Library 2017, s. 14.
20
Ascribe: Using Blockchain Protect Artists’ Intellectual Property, https://www.newsbtc.
com/2015/06/25/ascribe-using-blockchain-technology-to-protect-artists-intellectual-property/
[dostęp: 27.05.2020].
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4. Dystrybucja muzyki (Vezt, Opus Player, Core Rights, Ujo Music)
W branży muzycznej blockchain wykorzystywany jest w odniesieniu do kontraktów, praw, zarządzania tantiemami i dystrybucji. Vezt21 pozwala artystom
spieniężyć ich prawa na wirtualnym rynku. Odpowiednie zastosowanie technologii umożliwia śledzenie transakcji dokonywanych na platformie i zapewnia ich transparentność. Po zarejestrowaniu twórca udostępnia swój utwór,
który następnie podlega weryfikacji przez zespół zajmujący się prawami
autorskimi. Po zakodowaniu informacji o przysługujących prawach w Vezt
Blockchain uprawnieni (IP holders) mogą podjąć decyzję o sprzedaży części
swoich praw fanom, rodzinie lub zainteresowanym firmom, które dokonując zakupu pewnej procentowej części, stają się inwestorami. Zawierane jest
w ten sposób porozumienie o współposiadaniu piosenki (na określony czas)
i podziale tantiemów według posiadanego procentu własności22. Trzeci etap
obejmuje różne formy użycia (odtwarzanie, pobieranie, streaming), z których
przychód trafia do podmiotów dysponujących prawami. Wspomnieć należy
również o działaniu Opus Player23, który wykorzystuje blockchain Etherum
i protokół IPFS, co pozwala na przechowywanie i udostępnianie danych
w sposób zdecentralizowany, dzięki czemu przychody trafiają bezpośrednio
do artysty w sposób bardziej bezpieczny i przejrzysty24.
Z kolei Core Rights25 to aplikacja, która dotyczy blockchainowych transakcji B2B. Obejmuje rynek licencjonowanej muzyki, którego grupę docelową
stanowią właściciele takich miejsc, jak bary, restauracje, sklepy detaliczne
korzystające z głośników, z których puszczane są utwory. Właściciele wybierają muzykę i otrzymują licencję. Każda licencja stanowi tzw. smart contract
oparty na blockchainie. Natomiast w ramach platformy Ujo Music26 artyści
Zob. https://www.vezt.co/ [dostęp: 21.11.2020].
B. Dhakappa, Vezt – A Financial Tool For Artists, Techweek 2019, https://techweek.com/
vezt-a-financial-tool-for-artists/ [dostęp: 28.05.2020]; T. Mulqueen, VEZT Wants You to be Able to
Own Shares of Your Favorite Songs, The Block Talk 2018, https://www.theblocktalk.com/2018/08/
vezt-wants-you-to-be-able-to-own-shares-of-your-favorite-songs/ [dostęp: 28.05.2020].
23
Zob. https://opus.audio/ [dostęp: 21.11.2020].
24
M. Zieliński, Przełomowe znaczenie technologii blockchain dla przemysłu muzycznego,
Nextrope 2019, https://nextrope.com/pl/przelomowe-znaczenie-technologii-blockchain-dla-przemyslu-muzycznego/ [dostęp: 28.05.2020].
25
Zob. https://corerights.com/ [dostęp: 21.11.2020].
26
Zob. https://ujomusic.com/ [dostęp: 21.11.2020].
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udostępniają swoje piosenki i pobierają określoną opłatę. System płatności
dla użytkowników opiera się na portfelu Etherum. Dla wszystkich tych projektów charakterystyczne jest przechowywanie informacji transakcyjnych za
pomocą omawianej technologii, ale sama muzyka może także istnieć poza nią.
W 2016 r. „WIPO Magazine” zwrócił uwagę na inicjatywę określaną jako
„The Mycelia Project”, której założeniem było uczynienie przemysłu muzycznego bardziej zrównoważonym, transparentnym i sprawiedliwym27. Jej
efektem jest Creative Passport, czyli cyfrowy zbiór zweryfikowanych informacji, prac, danych ID, partnerów biznesowych, mechanizmów płatności dla
wszystkich twórców muzyki. Dzięki użyciu blockchain i wzoru smart contracts
ma umożliwiać dokonywanie szybkich i bezpośrednich płatności oraz przechowywać metadane o utworach, artystach i osobach, które ich słuchały28.

5. Dane przechowywane za pomocą technologii
blockchain jako dowód w procesie
Pojawiające się kolejne nowe platformy i usługi gwarantujące ochronę
praw twórców zapoczątkowały dyskusję nad możliwością wykorzystania
przechowywanych informacji na gruncie prawa. W szczególności niejednoznaczny pozostawał aspekt przyznania im przymiotu dowodu naruszenia w ewentualnym przyszłym procesie sądowym. Pierwszej istotnej
zmiany dokonały Chiny, gdzie w 2018 r. wydano orzeczenie, w którym
jednoznacznie stwierdzono, że dowody oparte na technologii blockchain
będą dopuszczalne w sporach prawnych29. Należy również wspomnieć, że
w 2017 r. powołano tam specjalny sąd do rozpoznawania wszelkich sporów internetowych. W strukturze sądownictwa funkcjonują aktualnie trzy
sądy internetowe.
27
C. Jewell, Mycelia: Shaping a New Landscape for Music, „WIPO Magazine” 2016, no. 2,
https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2016/wipo_pub_121_2016_02.
pdf [dostęp: 29.05.2020], s. 8.
28
M. Stankovic, Is Intellectual Property Ready for Blockchain?, The Startup 2019, https://
medium.com/swlh/blockchaining-intellectual-property-can-blockchain-help-us-better-manage-ip-rights-afb3cb9299cd [dostęp: 29.05.2020].
29
N. Reiff, Chinese Supreme Court Will Allow for Blockchain-Authenticated Evidence, Investopedia 2018, https://www.investopedia.com/news/chinese-supreme-court-will-allow-blockchain-authenticated-evidence/ [dostęp: 29.05.2020].
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Zgodnie z treścią postanowienia Najwyższego Sądu Ludowego z 3 września 2018 r. odnoszącego się do kilku kwestii w procesie sądowym w sądach
internetowych spory dotyczące m.in. praw autorskich lub własności sąsiadującej z pierwszą opublikowaną pracą w internecie, o prawo własności do nazw
domen internetowych, dotyczące naruszenia praw i umowy, naruszenia wynikającego z publikacji lub rozpowszechniania praw autorskich lub praw pokrewnych utworów w internecie, spory wynikające z naruszenia dóbr osobistych
i interesów innych osób, takich jak prawa osobiste i prawa własności, są rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy ludowe w jurysdykcji gminy, w której sądy internetowe w Pekinie, Guangzhou i Hangzhou są scentralizowane30.
Proces prowadzony jest wyłącznie online, włączając w to obsługę dokumentów
prawnych, przedstawienie zgromadzonego materiału dowodowego oraz rozpoznanie sprawy. Za zgodą stron sąd internetowy doręcza dokumenty procesowe
i dowody przedstawione przez strony drogą elektroniczną, wykorzystując takie
narzędzia, jak China Process Information, sieć otwarta, platforma sądowa, SMS,
faks, e-mail i konta komunikatorów. Również orzeczenie doręczane jest w tej
formie, a wersja papierowa pojawia się tylko na żądanie31.
Według doniesień w 2019 r. prezes Beijing Internet Court ogłosił podczas
wydarzenia „Forum on China Intellectual Property Protection”, że sąd korzysta z takich nowinek, jak sztuczna inteligencja (artificial intelligence – AI) oraz
blockchain32. Zwłaszcza ta ostatnia technologia jest stale rozwijana i wdrażana.
W marcu 2019 r. uruchomiono platformę „Balance Chain”33, a miesiąc później „Internet Legal Chain”. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie
wiarygodności całego procesu tworzenia, przechowywania, rozpowszechniania i użycia danych elektronicznych34. Po zalogowaniu użytkownik, korzystając
30
K. Zacharzewski, M. Kłoda, Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach, Warszawa 2019, https://iws.gov.pl/wp-content/
uploads/2019/10/IWS_Zacharzewski-K.-Kłoda-M._-Przegląd-zastosowania-technologii-blockchain.pdf [dostęp: 3.03.2021], s. 26.
31
Ibidem, s. 29.
32
S. Hunter, China‘s Innovative Internet Courts and Their Use of Blockchain Backed Evidence, Conflict of law.net 2019, https://conflictoflaws.net/2019/chinas-innovative-internet-courts-and-their-use-of-blockchain-backed-evidence/ [dostęp: 29.05.2020].
33
Beijing Internet Court, http://tpl.bjinternetcourt.gov.cn/tpl/ [dostęp: 5.06.2020]
34
L. Haibin, Why are Chinese Internet Courts Keen on Blockchain Technology?, China
Justice Observer 2019, https://www.chinajusticeobserver.com/a/why-are-chinese-internet-courts-keen-on-blockchain-technology [dostęp: 29.05.2020].
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z internetu, ma możliwość przeglądania i wyszukiwania dowodów. Następnie
może je pobrać, a ich hash jest przechowywany w blockchainie. Materiał dowodowy musi przejść przez cztery etapy: generowanie, przechowywanie, przesyłanie i przedstawienie oraz potwierdzenie autentyczności35. W przypadku
zarządzenia internetowej wymiany dowodów strony przesyłają i importują
elektroniczne dane online do platformy sądowej lub przetwarzają elektronicznie dowody offline poprzez skanowanie, mapowanie, transkrypcję itp. oraz
przesyłają je na platformę sądową w celu przeprowadzenia dowodu. Roszczenia można udowodnić za pomocą danych, które zostały zaimportowane do
platformy sądowej. Potwierdzenie ich autentyczności następuje przez podpis
elektroniczny, datownik zaufany, sprawdzenie wartości skrótu, blokady bloku
i inne gromadzenie dowodów, stałych i odpornych na manipulację środków
technicznych lub certyfikacji elektronicznej platformy dowodowej36.
Za przełomowe należy uznać orzeczenie wydane w sprawie Douyin by
ByteDance v. Baidu. Douyin by ByteDance (w Polsce znany pod nazwą TikTok) to platforma przeznaczona do nagrywania i oglądania krótkich filmów
za pomocą urządzeń mobilnych. Pozwany – Baidu (chińska wersja Google) –
jest najbardziej popularną wyszukiwarką w kraju i właścicielem podobnej
aplikacji o nazwie HuoPai. Wskazana sprawa dotyczyła naruszenia praw
autorskich. Douyin zarzucił kradzież filmu ze swojej aplikacji i udostępnienie go na HuoPai (bez zgody) z możliwością pobierania. Zażądano 1 mln
yuanów, czyli w przeliczeniu niewiele ponad 140 tys. dolarów amerykańskich, a jako dowód przedstawiono dane przechowywane w rejestrze za
pomocą technologii blockchain37. Pozwoliły one w sposób jednoznaczny
wykazać, że wideo zostało skradzione z platformy TikTok. Działania Baidu
nie stanowiły jednak naruszenia praw autorskich, ponieważ film został
zamieszczony przez użytkownika, a nie przez dostawcę usług38. Powyższy
M. Barley, Chinese Court Launches Blockchain Evidence Platform, Ledger Insights
2018, https://www.ledgerinsights.com/chinese-court-blockchain-evidence-platform/ [dostęp:
29.05.2020].
36
K. Zacharzewski, M. Kłoda, Przegląd zastosowania…, s. 28.
37
M. Michalko, How TikTok Used Blockchain to Defeat Copyright Infringement, IPWatchdog.com 2020, https://www.ipwatchdog.com/2020/03/17/tiktok-used-blockchain-defeat-copyright-infringement/id=119878/ [dostęp: 29.05.2020].
38
R. Prabucki, Pekiński Sąd Internetowy stawia na LegalTech z Blockchain, Cyfrowa Ekonomia 2020, https://cyfrowaekonomia.pl/pekinski-sad-internetowy-stawia-na-legaltech-z-blockchain/ [dostęp:29.05.2020].
35
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stan faktyczny potwierdza jednak, że w przyszłości rozwiązania oparte na opisywanej technologii mogą stanowić skuteczne narzędzie ochrony przed ingerencją w prawa twórców oraz ułatwić dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Podsumowanie
Obszary wykorzystania technologii blockchain trudno ująć w zamkniętym
katalogu. Jak obrazują opisane wyżej przykłady, jej zastosowanie jest również
możliwe na gruncie prawa autorskiego. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że jest to jedynie próba syntetycznego przedstawienia rozbudowanej
problematyki, a wymienione projekty stanowią niewielki fragment obszernego zbioru narzędzi, które aktualnie są projektowane lub wdrażane. Potencjał wykorzystania łańcucha bloków podkreślany jest także w branży filmowej
czy literaturze. Korzyści dostrzega się zwłaszcza w przypadku tzw. dzieł osieroconych. Jak wynika z danych, problem jest istotny, ponieważ w samej Wielkiej Brytanii ich liczbę szacuje się na 91 mln39. Dzięki rejestracji prac w takim
systemie informacja o prawach autorskich nie zostanie usunięta ani nie
zaginie, co pozwoli na całkowite wyeliminowanie wątpliwości co do ich
statusu lub znaczące zmniejszenie liczby takich przypadków. Kluczowy jest
fakt, że dane pozostają również wtedy, gdy podmiot dokonujący rejestracji
przestanie istnieć. Pozytywnie należy ocenić też same cyfrowe certyfikaty.
Wdrożenie takiej formy pozwala na zawarcie w nich dowolnych informacji
o dziele (np. imię i nazwisko autora, tytuł, rok, bibliografia, umowne warunki
użycia) oraz kryptograficzne podpisanie przez właściwy organ władzy lub
upoważnioną instytucję jako potwierdzenie prawdziwości umieszczonych
danych. Ponadto w odróżnieniu od postaci papierowej są zabezpieczone
przed niepożądaną zmianą czy zniszczeniem. Pozwala to na ich wydawanie,
uaktualnianie lub anulowanie w sposób całkowicie bezpieczny. Co istotne, nie
jest możliwe ich stworzenie w imieniu osoby trzeciej bez odpowiedniej autoryzacji, a więc procesy te w pełnym zakresie podlegają kontroli. Weryfikacja
autentyczności certyfikatu nie wymaga kontaktu z organem, który go wydał40,
COALA IP – Coalition of Automated Legal Applications – Intellectual Property, How
Blockchains Can…, s. 8.
40
Ibidem, s. 9–10.
39
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co przekłada się na znaczną oszczędność czasu i ograniczenie formalizmu.
Obecnie coraz więcej państw decyduje się na uznanie takich cyfrowych dokumentów za dopuszczalne na gruncie prawa. Niektóre, jak np. Zjednoczone
Emiraty Arabskie, planują wdrożyć nowoczesne rozwiązania w szerszym
zakresie i dostosować także formę wymiaru sprawiedliwości do obecnych
czasów, powołując Sąd Blockchainowy (Court of the Blockchain).
Omawianą technologią interesują się również organizacje międzynarodowe
i ich organy. Zdaniem Komisji Europejskiej rejestracja aktywów, transakcji i uczestników we wspólnym dzienniku cyfrowym zapewni cenne informacje na temat pochodzenia czy historii produktów, dzięki czemu ich śledzenie
oraz weryfikacja autentyczności będą łatwiejsze. Wykorzystanie rozwiązań
opartych na łańcuchu bloków może się przyczynić do szybszego wykrycia
podrobionych części lub produktów, które dostały się do legalnych łańcuchów dostaw oraz tych kierowanych na nielegalne rynki. W ramach projektu „#Blockchain4EU: Blockchain for Industrial Transformations” Komisja
analizuje, w jaki sposób można wykorzystać łańcuch bloków, aby wzmocnić
przejrzystość łańcuchów dostaw i lepiej chronić prawa własności intelektualnej41. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) organizuje
różnego rodzaju spotkania i warsztaty, na których rozważane są możliwości
zastosowania blockchain. Takie wydarzenie miało miejsce m.in. pod koniec
kwietnia 2019 r., gdzie prelegenci przedstawili zarówno mechanizmy działania, szanse i wyzwania związane z wdrożeniem oraz przykładowe produkty
i usługi stworzone dla sektora IP42. Wydaje się więc, że pojawienie się takich
rozwiązań na poziomie instytucjonalnym jest tylko kwestią czasu.

41
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego: Zrównoważony system egzekwowania praw własności intelektualnej odpowiadający dzisiejszym wyzwaniom społecznym, Bruksela 29.11.2017 r., https://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PL/COM-2017-707-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF
[dostęp: 3.06.2020], s. 11.
42
WIPO Standards Workshop on Blockchain. Program, Geneva 29–30.04.2019, https://
www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/wipo_ip_cws_bc_ge_19/wipo_ip_cws_bc_
ge_19_inf_1.pdf[dostęp: 3.06.2020].

Magdalena Dąbrowska

Wykorzystywanie kopii cyfrowych
utworów w internecie

1. Uwagi ogólne
Zwielokrotnianie utworu jest jednym z podstawowych majątkowych praw
autorskich twórcy1. Jest ono pojęciem niejako związanym z udostępnianiem
utworu, jednak posiadającym odrębne znaczenie. Utrwalanie to każde zapisanie dotychczas nieutrwalonego utworu umożliwiające późniejszą percepcję
i wykonywanie dalszych kopii2. Zwielokrotnianie natomiast polega na sporządzaniu kolejnych egzemplarzy na podstawie nośnika wzorcowego3, jednak
niekoniecznie wymagane jest, aby był to nośnik materialny. Coraz bardziej
popularnym źródłem kolejnych egzemplarzy utworu jest właśnie plik cyfrowy
zapisany w postaci niematerialnej. Dodatkowo warto zaznaczyć, że dla uznania, iż została wytworzona kopia utworu, nie ma znaczenia okoliczność, że
do zapoznania się z utworem dochodzi przy użyciu takiego egzemplarza bezpośrednio czy wymaga to „pośrednictwa” innego urządzenia4. Zwielokrotnianiem natomiast nie jest prezentacja utworu umożliwiająca jego percepcję
w czasie rzeczywistym m.in. poprzez odtworzenie, nadanie i reemisję. Przyczyną pozostawienia tego zjawiska poza pojęciem zwielokrotniania jest fakt,
iż w tych przypadkach w ogóle nie powstaje dodatkowa kopia utworu5.
Art. 50 pkt 1 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie i prawa
pokrewne (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231; z 2020 r. poz. 288).
2
W. Machała [w:] R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz,
Warszawa 2019, art. 50, Lex.
3
E. Traple [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 333–334.
4
W. Machała [w:] R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz,
Warszawa 2019, art. 50, Lex.
5
E. Traple [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 2011, s. 334.
1
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Brzmienie art. 50 pkt 1 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne6 może
jednak wprowadzać w błąd. Nawiązuje ono wyraźnie do „wytwarzania
egzemplarzy utworu”, co mogłoby sugerować, że mają to być kopie zmaterializowane. Jednak niezaprzeczalnie za zwielokrotnianie utworu należy uznać
zwielokrotnianie cyfrowe nieprowadzące do powstania fizycznego egzemplarza. Do powyższych konkluzji prowadzi nie tylko wykładnia funkcjonalna, ale także treść art. 231 wspomnianej wcześniej ustawy, który stanowi,
że nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego. Właśnie
te przejściowe lub incydentalne zwielokrotnienia polegają w dzisiejszych
czasach przede wszystkim na zwielokrotnieniach w pamięci podręcznej
komputera lub podobnych urządzeniach. Nie przybierają one zatem postaci
materialnych kopii. Określane są one jednak przez ustawodawcę mianem
zwielokrotnienia. Co więcej, jest on do tego zobowiązany przez prawo Unii
Europejskiej7. Dlatego też należy uznać, że zwielokrotnianiem w rozumieniu art. 50 pkt 1 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne jest również
zwielokrotnienie prowadzące do powstania cyfrowych kopii8. Te ostatnie
rozumieć należy jako rozpowszechniane komercyjnie pliki komputerowe
zawierające produkt zdigitalizowany, taki jak film lub album muzyczny9.

2. Nowe ujęcie zwielokrotniania
Dotychczasowe rozumienie zwielokrotniania miało przede wszystkim
znaczenie, jeżeli mogło służyć przekazaniu dzieła publiczności w formie
materialnej. Tylko wówczas było uważane za istotne dla uprawnionego.
Szybki rozwój technologiczny diametralnie zmienił ten punkt widzenia.
Oczywiście nie utraciło ekonomicznego znaczenia wytwarzanie egzemplarzy utworów w wersji cyfrowej, takich jak płyty CD czy DVD. Jednak
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231; z 2020 r. poz. 288).
Art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja
2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
8
T. Targosz [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, art. 50, Lex/el. 2015.
9
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_copy [dostęp: 10.11.2020].
6
7
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wraz z pojawieniem się nowego obszaru publicznej wymiany informacji
nastąpiło rozmycie się wyraźnej jak dotąd granicy między komunikowaniem materialnym i niematerialnym10.
Komunikacja w środowisku cyfrowym odbywa się bez uczestnictwa egzemplarzy oraz w miejscu i czasie dowolnie wybranym przez odbiorców. Nie jest
więc możliwe stosowanie mechanizmów kontroli obrotu kopiami przewidzianych w świecie materialnym. Ewentualna odpłatność za dostęp do dzieła
nie zaspokaja w pełni ekonomicznych interesów uprawnionego. Dzieło takie
bowiem może być dalej wykorzystywane przez odbiorcę we własnym zakresie
oraz łatwo i tanio udostępniane innym osobom w granicach użytku prywatnego. Odpowiedzią na ten problem jest nowe ujęcie zwielokrotniania. Zgodnie
z art. 2 dyrektywy 2001/29/WE11 treść prawa do zwielokrotniania obejmować
powinna bezpośrednie lub pośrednie oraz tymczasowe lub trwałe zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie. Takie obszerne ujęcie
zwielokrotniania rzeczywiście pozwala załatać lukę w sferze monopolu uprawnionego z zakresu autorskich praw majątkowych, jaka pojawiła się w wyniku
rozwoju technologicznego. Jednak uznanie tymczasowych zwielokrotnień za
składnik treści majątkowego prawa autorskiego powoduje powstanie sytuacji, w której samo zapoznanie się z utworem każdorazowo wymaga co do
zasady zezwolenia uprawnionego. Jest to sytuacja o tyle problematyczna, że
sama percepcja dzieła nie stanowi składnika majątkowych praw autorskich12.
Należy jednak zwrócić uwagę, że wyżej wspomniane przepisy unijne
powinno się analizować łącznie z przepisami krajowych ustaw z zakresu
prawa autorskiego i przyjętym w nich modelem kształtowania treści majątkowego prawa autorskiego. Na tej podstawie dopiero można oceniać, jakie
formy korzystania z utworu, czyli jego eksploatacji polegającej na podejmowaniu określonych czynności faktycznych13, wymagają zezwolenia uprawnionego, a jakie nie14.
10
Z. Okoń, Nowe ujęcie zwielokrotniania [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2007, Lex.
11
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie
informacyjnym.
12
Z. Okoń, Nowe ujęcie…
13
https://lexplay.pl/artykul/prawo_autorskie/Definicja-tresci-autorskich-praw-majatkowych-w-polskiej-ustawie [dostęp: 10.11.2020].
14
Ibidem.
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3. Kopie cyfrowe a funkcjonowanie bibliotek
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o bibliotekach15 jednym z podstawowych zadań bibliotek jest gromadzenie materiałów bibliotecznych. Realizacja tej funkcji została dostrzeżona na gruncie prawa autorskiego, przyznając
bibliotekom pewne uprawnienia w przepisach o dozwolonym użytku publicznym. Dlatego też zgodnie z art. 28 pkt 2 ustawy Prawo autorskie i prawa
pokrewne biblioteki mogą sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy
rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony
własnych zbiorów. Jeżeli czynności te są dokonywane w granicach przytoczonego w poprzednim zdaniu przepisu, biblioteki mogą je uskuteczniać bez
uzyskiwania zgody uprawnionych z tytułu praw autorskich16.
Niejasna wydaje się tutaj kwestia digitalizacji, czyli tworzenia przez
biblioteki cyfrowych kopii dzieła w celu uzupełnienia lub ochrony własnych
zbiorów. Przepis art. 28 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne wyraźnie
odnosi się tylko do dopuszczalności sporządzenia egzemplarza utworu, co
mogłoby wskazywać, że dozwolone jest jedynie tworzenie kopii na stricte
materialnych nośnikach. Jednak na możliwość digitalizacji dzieł przez
bibliotekę wskazuje m.in. art. 28 pkt 3 wspomnianej wyżej ustawy, który
umożliwia bibliotece udostępnianie swoich zbiorów za pośrednictwem terminali. Upowszechnianie utworów za ich pomocą jest sposobem dostępu
do utworów mających postać cyfrową17. Mając to na uwadze, należy więc
uznać, że bibliotekom przysługuje prawo tworzenia kopii zarówno materialnych, jak i cyfrowych.
Terminalem jest monitor komputerowy wraz z klawiaturą podłączony
do systemu komputerowego lub do sieci komputerowej. Nie jest możliwe
utworzenie całkowicie wirtualnej biblioteki, upowszechniając utwory za
pośrednictwem terminala. Udostępnione przez biblioteki utwory w postaci
kopii cyfrowych są dostępne dla użytkowników w konkretnym miejscu
i czasie. Co więcej, biblioteka jest uprawniona do upowszechniania tylko
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479).
A. Niewęgłowski, Gromadzenie i digitalizacja materiałów bibliotecznych w świetle prawa
autorskiego [w:] A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona
niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, Warszawa 2015, Lex.
17
Ibidem.
15
16
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własnych zbiorów. Nie może również umożliwiać użytkownikom dostępu
do utworów zamieszczonych w internecie poprzez korzystanie z odesłań lub
miniatur widocznych po uruchomieniu terminala18.
Szybki rozwój internetu i digitalizacja umożliwiły powstanie zasobów
bibliotecznych online i korzystanie z nich na odległość, a nie tylko za
pośrednictwem terminala. Jednak zarówno zwielokrotnianie utworów, jak
i uprawnienie do ich udostępniania są w świetle przepisów o dozwolonym użytku obwarowane licznymi ograniczeniami19. Dlatego też coraz
częściej biblioteki praktykują zawieranie umów ramowych i innych porozumień z wydawcami w celu uzyskania szerszych uprawnień w zakresie
digitalizacji i cyfrowego upowszechniania swoich zbiorów. Powstają w ten
sposób wirtualne biblioteki. Warto także zauważyć, że również podmioty
prywatne zaczęły angażować się w digitalizację różnych utworów. Jako
przykład może posłużyć projekt Google Book Search, który umożliwia
wyszukiwanie w internecie fragmentów książek. Przedsiębiorstwo Google
LLC zawiera z europejskimi bibliotekami umowy w sprawie digitalizacji
utworów stanowiących własność publiczną. Trzeba jednak pamiętać, że
zarówno digitalizacja utworu, jak i jego udostępnienie online wymagają
uprzedniej zgody podmiotów praw autorskich. Następcza zgoda na takie
czynności jest niedopuszczalna20.
Nie bez znaczenia jest także fakt, że udostępnianie zbiorów online
pociąga za sobą liczne problemy prawne. Najbardziej dostrzegalne są
w przypadku działania podmiotów o charakterze zbliżonym do bibliotek
wirtualnych. Zamieszczają one na swoich stronach internetowych odesłania do utworów udostępnionych na innych stronach WWW. Zalicza
się tutaj również podmioty, których działalność polega na wyszukiwaniu takich plików. Oba te zabiegi skutkują uzyskaniem przez czytelnika
A. Niewęgłowski, Udostępnianie przez biblioteki utworów za pośrednictwem terminali
w świetle prawa autorskiego [w:] A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona niematerialnego…
19
Zakres przedmiotowy dozwolonego użytku przysługujący bibliotekom określa art. 28
ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (dalej: pr.aut.); art. 301 w zw. z art. 28 pr.aut. wyłącza jednak spod dozwolonego użytku elektroniczne bazy danych; art. 77 w zw. z art. 28 pr.aut.
dodatkowo wyłącza spod dozwolonego użytku programy komputerowe.
20
A. Niewęgłowski, Prawnoautorskie aspekty udostępniania utworów w działalności
bibliotek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Własności Intelektualnej” 2012, nr 1, s. 85–86.
18
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dostępu do utworów w wersji elektronicznej. Rodzi się więc pytanie, czy
zachowanie takie kwalifikować jako zwielokrotnianie bądź udostępnianie utworu, czy nie. Kolejną problematyczną kwestią jest posługiwanie
się przez niektóre wyszukiwarki tzw. miniaturkami. Niektóre sądy uznają
posługiwanie się nimi za naruszenie majątkowego prawa do zwielokrotniania utworów, a inne nie21. Wyżej wspomniana materia nie jest jednak
należycie uregulowana przez polskiego ustawodawcę, co prowadzi do
problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem bibliotek w środowisku cyfrowym. Dlatego też jasne jest, że prawo autorskie wymaga
zmian uwzględniających ogromny wpływ czynnika postępu technicznego
na rozwój bibliotek22.

4. Kopie cyfrowe a chmura obliczeniowa
Chmura obliczeniowa jest modelem dostarczania zasobów komputerowych
za pośrednictwem internetu. Zakłada on wydzierżawienie wspomnianych
wcześniej zasobów przez usługobiorcę, co sprawia, że nie musi on ich nabywać i przechowywać we własnej lokalizacji czy instalować na własnym
sprzęcie23. Dostawca zaś oferuje moc obliczeniową i miejsce własnego serwera albo dostęp do oprogramowania czy też danych zawartych na takim
serwerze. Usługobiorca w większości przypadków posiada do nich dostęp
za pomocą przeglądarki internetowej24.
Rozwój chmur obliczeniowych ma istotne znaczenie dla kraju poprzez
wzrost dochodów budżetu państwa oraz konkurencyjności i wydajności
Wyroki sądów, które uznały posługiwanie się miniaturami za naruszenie majątkowego prawa do zwielokrotniania: wyrok Sądu Okręgowego w Bielefeld z 8 listopada
2005 r. w sprawie JurPC, Web-Dok 106/2006 i wyrok Sądu Okręgowego w Hamburgu
z 5 września 2003 r. w sprawie JurPC, Web-Dok 146/2004. Wyrok sądu, według którego
stosowanie miniatur nie stanowi naruszenia praw autorskich: orzeczenie Sądu Okręgowego w Erfurcie z 15 marca 2007 r. w sprawie Bildersuche Suchmaschine Haftung,
3 O1108/05, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52008DC0466
[dostęp: 10.11.2020].
22
Ibidem.
23
C. Millard, Cloud Computing Law, Oxford 2013, s. 3.
24
S. Żyrek, Tworzenie kopii utworów na użytek prywatny w chmurze obliczeniowej –
wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 29.11.2017 r., C-265/16, VCAST Limited
przeciwko RTI SpA, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, s. 54.
21
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przedsiębiorstw25. Jednak wraz z postępem technologicznym będącym efektem wykorzystywania chmur obliczeniowych powstają liczne zagrożenia
dla wielu dóbr prawnych. Przede wszystkim znacznej uwagi ustawodawcy
w tym zakresie wymaga ochrona praw autorskich w rozwiązaniu technologicznym, jakim jest właśnie chmura obliczeniowa. Za jej pomocą możliwe
jest przesłanie i pobranie utworu w dowolnie wybranym przez użytkownika
miejscu i czasie oraz szybkie i bezproblemowe wykonanie jego kopii, która
posiada taką samą jakość i wartość ekonomiczną jak pierwowzór. Z tym
zjawiskiem często związane jest osiąganie istotnych korzyści majątkowych
przez osoby trzecie. Taka cyfrowa kopia jest dokładnie taka sama jak oryginał, bez jakichkolwiek pogorszeń jakości charakterystycznych dla analogowych zwielokrotnień utworów26.
Osobą naruszającą za pomocą chmury obliczeniowej majątkowe prawa
autorskie uprawnionego będzie zazwyczaj użytkownik końcowy, a więc
podmiot, który faktycznie eksploatuje cudze dzieła bez zezwolenia albo
wbrew warunkom umowy. Naruszeniem takim będzie m.in. zwielokrotnienie utworu z wykorzystaniem wirtualnego dysku, na którym sprawca gromadzi różnego rodzaju dzieła oraz kolejno, bez uprawnienia, decyduje, kto,
w jakim zakresie i czasie będzie miał do nich dostęp w sposób umożliwiający sporządzenie cyfrowej kopii27.
Natomiast drugą stroną infrastruktury obliczeniowej, gdzie znajdują się
różne serwery, systemy komputerowe i systemy przechowywania danych
komputerowych tworzące techniczną część, zarządzają dostawcy usług. Są to
podmioty zazwyczaj odpowiadające jedynie za dostarczenie i przechowywanie obcych ofert i usług. Dlatego też patrząc zarówno z ekonomicznego, jak
i z technicznego punktu widzenia, nałożenie na nie powinności monitorowania treści udostępnianych przez ich klientów wydaje się zbyt rygorystyczne.
Mogłoby to bowiem doprowadzić do takiej sytuacji, w której to dostawcy
25
Badania przeprowadzone przez amerykańską firmę International Data Corporation
na zlecenie Komisji Europejskiej wykazały, że wartość rynku IT związanego z chmurami
obliczeniowymi w Unii Europejskiej w 2011 r. osiągnęła 4,6 mld euro. W Polsce w 2012 r. polski rynek IT związany z chmurą obliczeniową został wyceniony na poziomie ponad 216 mln zł,
a w 2013 r. wartość rynku chmury wzrosła do ponad 260 mln zł.
26
M. Siwicki, Prawnoautorska ochrona konstrukcji chmury obliczeniowej, „Przegląd Sądowy”
2016, nr 3, s. 80.
27
M. Siwicki, Odpowiedzialność dostawców i operatorów usług za naruszenie autorskich
praw majątkowych w chmurze obliczeniowej, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 7–8, s. 75.
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decydowaliby, co jest legalne, a co nie. W rezultacie ustawa o świadczeniu
usług drogą elektroniczną określa sytuację, w której podmioty świadczące
usługi, wykorzystując do tego system teleinformatyczny, są zwolnione od
odpowiedzialności za naruszenia autorskich praw majątkowych28.

5. Korzystanie z kopii cyfrowych pochodzących
z nielegalnego źródła
Omówienie wskazanego zagadnienia należy zacząć od wytłumaczenia,
co należy rozumieć pod pojęciem dozwolonego użytku osobistego. Dozwolony użytek prywatny upoważnia osoby fizyczne do korzystania z cudzego,
uprzednio rozpowszechnionego utworu w ramach własnego użytku osobistego29. Takie korzystanie z utworu nie potrzebuje zgody twórcy. Stanowi więc ono swoiste ograniczenie uprawnień podmiotu uprawnionego
z tytułu autorskich praw majątkowych. Instytucja ta ma na celu znalezienie równowagi między interesami podmiotów autorsko uprawnionych oraz
osób mających interes publiczny w nieskrępowanym dostępie do dóbr kultury. Jednak wraz z rozwojem technologicznym próba odnalezienia takiego
balansu jest wyraźnie utrudniona30.
Postęp technologiczny spowodował, że pojawiły się wątpliwości, czy
przesłanką dozwolonego użytku prywatnego powinna być legalność źródła
utworu. Trybunał Sprawiedliwości w swoich wyrokach próbował rozstrzygnąć kwestię zwielokrotniania utworu pochodzącego z nielegalnego źródła
Ibidem, s. 75–76, 88–89.
K. Gienas, Imperatywny charakter dozwolonego użytku prywatnego?, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2009, nr 4, s. 17–35,
który określa faktyczne ramy dozwolonego użytku osobistego; M. Kruszyński, Dozwolony
użytek osobisty utworów w świetle stosowania zabezpieczeń technicznych, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2008, nr 2, s. 54–91,
który przedstawia, jak kształtowała się instytucja dozwolonego użytku prywatnego; P. Wasilewski [w:] Przejście autorskich praw majątkowych i dozwolony użytek chronionych utworów.
Komentarz do wybranych przepisów, Warszawa 2012, art. 23, Lex, który wskazuje granice
dozwolonego użytku prywatnego, uwzględniając w rozważaniach przepisy Unii Europejskiej.
30
A. Żyrek, Przyłapani na nielegalnym źródle – o dozwolonym użytku prywatnym
z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa polskiego,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”
2019, nr 4, s. 54.
28
29
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na dozwolony własny użytek31. Nie jest on jednak w pełni konsekwentny
w swoich wypowiedziach. Dodatkowo pominął w swoich rozważaniach pozycję użytkowników utworów. Gdy to właśnie osiągnięcie należytej równowagi
między przysługującym podmiotom uprawnionym prawem do zwielokrotniania utworu a prawem użytkowników do dostępu do informacji i dóbr kultury jest podstawowym celem tej instytucji32.
Przede wszystkim na uwagę zasługują tutaj interesy użytkowników działających w dobrej wierze. Osoby te, korzystając z nielegalnych źródeł utworów,
nie są świadome bezprawności swoich czynów. Uzasadnieniem ich nieświadomości może być zarówno brak ogólnego rozeznania w środowisku cyfrowym czy zbyt szybki rozwój technologiczny, jak i działalność naruszycieli
kreujących wrażenie zgodności z prawem treści, które oferują. Co więcej,
zwykły użytkownik nie ma odpowiednich środków, aby sprawdzić, czy dany
utwór został umieszczony w internecie za zgodą podmiotu uprawnionego33.
Większych problemów przysparza kwestia użytkowników, którzy są
w pełni świadomi, że korzystają z nielegalnych źródeł. Jednoznaczne stwierdzenie, że ich zachowanie powinno być ocenianie jako negatywne, nie jest
przekonujące. Nierzadko skorzystanie z nielegalnego źródła utworu stwarza
jedyną możliwość zapoznania się z nim, gdyż podmiot uprawniony zaniechał
dalszej eksploatacji. Można uznać, że jest to zamierzona decyzja uprawnionego, na którą zezwala mu bezwzględne prawo autorskie. Trudno jednak
nie zauważyć negatywnego wpływu takiego postanowienia na interesy społeczeństwa, w tym wspomnianych już wcześniej użytkowników34.
Nieuzasadniona zaś wydaje się ochrona użytkowników, którzy mając możliwość korzystania ze źródeł legalnych, wybrali te, które są przez prawo niedozwolone. Jest to zjawisko wywołujące straty w uzasadnionych interesach
uprawnionych i dodatkowo bezpodstawne. Zwłaszcza że istnieje wiele platform
cyfrowych oferujących obszerne zasoby dozwolonych treści w dobrej jakości i przystępnej cenie. Wydaje się słuszny pogląd, że w tym przypadku celem
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ACI Adam BV
i inni vs. Stichting de Thuiskopie i Stichting Onderhandelinegen Thuiskopievergoeding,
C-435/12. Zob. wyrok z 5 marca 2015 r. w sprawie Copydan vs. Nokia, C-463/12; wyrok
z 29 listopada 2017 r. w sprawie VCAST Limited vs. RTI SpA, C-265/16.
32
A. Żyrek, Przyłapani na nielegalnym źródle…, s. 58.
33
Ibidem, s. 59.
34
Ibidem, s. 59–60.
31
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użytkowników jest wyłącznie korzystanie z uzyskanych kopii cyfrowych bez
konieczności uiszczenia odpowiedniego wynagrodzenia na rzecz twórców35.
Naruszenie autorskich praw majątkowych w związku z korzystaniem
z nielegalnych kopii utworów przez użytkowników oraz egzekwowanie za nie
odpowiedzialności jest związane z kluczowym problemem ochrony prawa do
prywatności. Być może rozwiązaniem byłoby tu sankcjonowanie podmiotów
publicznie udostępniających utwory bez zgody uprawnionych zamiast beneficjentów użytku prywatnego korzystających z utworów w sferze wewnętrznej. Bo to właśnie działania związane z dystrybucją pirackich kopii utworów
początkują proces związany z naruszaniem praw autorskich. Opcją jest także
dochodzenie takiej odpowiedzialności od profesjonalnych podmiotów pośredniczących w przechowywaniu nielegalnych kopii utworów. Uczestniczą one
czynnie w procesie ich prezentowania i czerpią zysk z ich eksploatacji36.
Kontynuując powyższe rozważania, należy zauważyć, że kwestia korzystania z kopii, w tym z egzemplarzy cyfrowych, pochodzących z nielegalnych
źródeł, oraz powiązanej z nim odpowiedzialności została w sposób niepełny
rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości. Co więcej, same systemy krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej przyjmują różne rozwiązania
dla tej problematycznej materii. Znajdziemy państwa, które wyraźnie wyodrębniają „legalność źródła” jako przesłankę instytucji dozwolonego użytku,
ale również dopuszczające możliwości korzystania z utworu, gdy „niewiedza o nielegalnym pochodzeniu dzieła jest uzasadniona”, aż po takie jak Polska, gdzie ustawodawca nie rozróżniania sytuacji, w której źródło służące za
podstawę sporządzenia kopii utworu jest legalne, od takiej, w której źródło
to nie jest zgodne z prawem37.

6. Pobieranie nielegalnych kopii cyfrowych utworu z internetu
Zjawisko pobierania nielegalnych kopii cyfrowych utworu z internetu
związane jest z programem peer-to-peer. Jest to popularna nazwa aplikacji,
dzięki którym użytkownicy mogą wymieniać się plikami za pośrednictwem
35
36
37

Ibidem.
Ibidem, s. 60.
Ibidem, s. 56.
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internetu. Programy typu peer-to-peer wyszukują w sieci inne komputery
posiadające zainstalowaną taką samą aplikację i pozwalają na ściągnięcie
z nich udostępnionych danych.
Odpowiadając na pytanie, kto powinien ponosić odpowiedzialność za
pobieranie nielegalnych kopii utworów, należy rozróżnić dwie formy zwielokrotniania: downloading, który polega na czasowym lub trwałym ściągnięciu utworu na komputer lokalny użytkownika, oraz uploading polegający
na transferze zdigitalizowanego utworu do pamięci komputera połączonego
do sieci informatycznej w ten sposób, że staje się on dostępny w miejscu i czasie
wybranym przez odbiorcę38. O ile w pierwszym przypadku użytkownik może
próbować powoływać się na konstrukcję dozwolonego użytku prywatnego,
o tyle w przypadku uploadingu dozwolony użytek zostaje z pewnością przekroczony, a wprowadzenie pliku do sieci powinno być potraktowane jak
złamanie prawa39.
Warto zauważyć, że programy peer-to-peer funkcjonują w określony
sposób. Moment, w którym następuje pobieranie danego utworu z internetu, jest również momentem, w którym ma miejsce jego udostępnianie.
W związku z tym już pobierając dany utwór, postępujemy niezgodnie z prawem ze względu na jego nielegalne rozpowszechnianie. Bez znaczenia jest
czynność automatycznego kasowania z twardego dysku komputera pliku
zaraz po jego ściągnięciu, chociaż prawo łagodniej traktuje osoby, których nielegalna działalność kończy się na pobraniu pliku tylko dla użytku
prywatnego, natomiast surowiej karze tych, którzy ze ściąganiem plików
wiążą osiąganie korzyści majątkowych. Tych pierwszych można pociągnąć
do odpowiedzialności cywilnej polegającej na tym, że osoba uprawniona
z tytułu majątkowych praw autorskich lub organizacja ją reprezentująca
może zażądać potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia. Co więcej, podmioty te mogą domagać się również usunięcia skutków naruszenia
praw autorskich oraz ogłoszenia o odpowiedniej treści i formie w prasie,
a ponadto złożenia stosownego oświadczenia lub opublikowania części
bądź całości orzeczenia sądu. Natomiast osoby rozpowszechniające i zwielokrotniające nielegalne pliki w internecie, odnosząc z tego tytułu korzyści
M. Wilkowska, Wybrane zagadnienia związane z pobieraniem nielegalnych kopii utworów z internetu, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 13, s. 28.
39
Ibidem.
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majątkowe, są w świetle prawa autorskiego przestępcami, dlatego też podlegają one odpowiedzialności karnej40.
Dozwolony użytek nie obejmuje więc sytuacji, w których użytkownik uzyskuje utwór lub jego niematerialną kopię w wyniku działań naruszających
prawo. W doktrynie przyjmuje się, że dopiero wcześniejsze rozpowszechnienie, czyli udostępnienie publiczne utworu za zgodą twórcy, jest warunkiem
dopuszczalności korzystania z utworu w ramach omawianej instytucji41. Tutaj
należy rozróżnić rozpowszechnienie utworu w sposób legalny od dokonanego w jakikolwiek sposób, co skutkować będzie korzystaniem z legalnej lub
nielegalnej kopii. Ma to istotny wpływ na zakwalifikowanie danego pobrania
utworu jako korzystania z dozwolonego użytku prywatnego bądź nie42.
Ponieważ w większości przypadków przepisy prawne dotyczące programów peer-to-peer są nieprecyzyjne, a orzeczenia sądowe są nieliczne, nie
jest możliwe dokładne zażegnanie konfliktu pomiędzy podmiotami uprawnionymi z tytułu autorskich praw majątkowych i użytkownikami internetu.
Wydaje się, że jedyną słuszną metodą, która zmniejszyłaby skalę łamania
praw autorskich, byłoby nadzorowanie działalności firm, które korzystają
z technologii peer-to-peer. Jednak wiązałoby się to z balansowaniem na
granicy prawa. Obecnie stosowane metody zapobiegające piractwu polegają m.in. na umieszczaniu w sieci fałszywych plików. Wyspecjalizowana
w tym celu firma umieszcza na serwerach pliki o takiej samej nazwie i długości jak ten zawierający utwór chroniony prawem autorskim, tylko że
zamiast całego nagrania zawiera on sam refren z dołączonym komunikatem
o możliwości zakupu oryginału w najbliższym sklepie muzycznym. Takie
działanie ma na celu zachęcenie użytkowników pobierających nielegalne
utwory do zaprzestania tego procederu i zakupu utworów z legalnie dostępnych źródeł. Do innych praktyk zapobiegających działaniu tego typu programów należy celowe zakłócanie komunikatów pomiędzy połączonymi ze
sobą komputerami, co ma doprowadzić do przeciążenia programu, a w konsekwencji powinno wywołać skutek polegający na niemożności pobrania nielegalnych utworów43.
40
41
42
43

Ibidem, s. 29.
P. Podrecki, Prawo internetu, Warszawa 2007, s. 357–359.
M. Wilkowska, Wybrane zagadnienia…, s. 29.
Ibidem, s. 30.
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Niewątpliwie dzięki wymienionym wyżej metodom następuje zmniejszenie intensywności zjawiska piractwa internetowego. Jednak należałoby
stworzyć sytuację, w której ryzyko związane z nielegalnym pobieraniem
plików przestanie być opłacalne. Wydaje się, że obniżenie kosztów zakupu
oryginału nie rozwiąże całkowicie problemu. Trzeba niewątpliwie wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia techniczne utworów, a także dalsze monitorowanie sieci. Co do zasady bowiem celem osób korzystających z internetu
nie jest kradzież czyjejś własności, a nieskomplikowany i niedrogi dostęp
do dóbr kultury. Ważne jest jednak, aby to przede wszystkim oni zdali sobie
sprawę z tego, że pojęcie dostępności nie jest tożsame z bezpłatnością44.

Podsumowanie
Podsumowując problematykę poruszoną w artykule, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na szybko postępujący w dzisiejszych czasach rozwój
technologiczny. Można by pokusić się o stwierdzenie, że zmiany w świecie
internetu są tymi najbardziej widocznymi i najszybciej powstającymi w otaczającym nas środowisku. Nie powinien więc dziwić fakt, że ustawodawca
nie nadąża z tworzeniem przepisów, które swoim zasięgiem i innowacyjnością odpowiednio regulowałyby wszystkie kwestie związane z wykorzystywaniem kopii cyfrowych w internecie. Dlatego też aktualnie obowiązujące
regulacje niedostatecznie chronią majątkowe prawa autorskie uprawnionych, którzy wraz z postępem technologicznym są narażeni na coraz to
większe straty. Dodatkowo sytuacja samych użytkowników nierzadko nie
jest do końca jednoznaczna. Niejasne są zasady dotyczące m.in. korzystania
przez nich z instytucji dozwolonego użytku czy legalności źródła utworu.
Ustawodawca winien zwiększyć nacisk na uregulowanie licznych, istotnych z punktu widzenia prawa autorskiego kwestii, które pojawiły się wraz
z rozwojem technologicznym. Co więcej, regulacje te powinny być systematycznie aktualizowane, aby zapewnić odpowiednią ochronę uprawnionym
z tytułu autorskich praw majątkowych i przejrzystość w zakresie zwielokrotniania bądź udostępniania cyfrowych kopii utworów.
44

Ibidem.
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1. Uwagi ogólne
We współczesnym świecie digitalizacja odgrywa bardzo ważną rolę. Jest jednym z kluczowych sposobów zapewnienia dostępu do zasobów kulturowych,
w tym zasobów audiowizualnych1. Współczesne społeczeństwo przyzwyczajone do bardzo szybkiego rozwoju technologii wymaga niejako przenoszenia kolejnych aspektów życia do internetu – m.in. kultury. Digitalizacja
wiąże się z wieloma plusami. Zwiększa możliwość dostępu użytkowników
do utworów i artystycznych wykonań. Pozwala na korzystanie z nich bez
konieczności opuszczania domu, a także ułatwia przeszukiwanie ich treści2.
Zgodnie z treścią zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z 24 sierpnia
2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych możliwe jest stworzenie w internecie wyraźnego profilu dziedzictwa kulturowego Europy.
Ponadto zasoby cyfrowe mogą być wykorzystywane w różnych sektorach
gospodarki. Wspomniane zalecenie podkreśla również, iż w niektórych
przypadkach jest to jedyny sposób, aby zachować dostęp do dzieł dla przyszłych pokoleń3. Wskazuje ono na duże znaczenie bibliotek cyfrowych,
które były kluczowym elementem inicjatywy i2010 z 1 czerwca 2005 r. służącej optymalizacji wykorzystania nowych technologii informatycznych na
rzecz poprawy jakości życia obywateli Europy (obok zwiększenia wzrostu
1
K. Chałubińska-Jentkiewicz, Problematyka statusu prawnego archiwalnego zasobu audiowizualnego nadawcy publicznego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 6, s. 21–30.
2
J. Sobczak, M. Gołda-Sobczak, Digitalizacja i udostępnienie w Internecie dorobku kulturowego oraz ochrona zasobów cyfrowych [w:] K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko,
J. Sobczak (red.), Prawo wobec kultury i sztuki, Warszawa 2018, Lex.
3
Zalecenie Komisji z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2006/585/WE),
Dz.U. UE L 236/28 z 31 sierpnia 2006 r.
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gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy). Niewątpliwie przenoszenie dzieł do internetu jest również wygodne dla użytkowników. Naturalne
zatem jest, że tworzenie bibliotek cyfrowych ze względu na rolę, jaką odgrywają, staje się bardziej powszechne.
Poza wieloma plusami nasuwają się również wątpliwości dotyczące ich
funkcjonowania, głównie na gruncie uregulowań prawa autorskiego. Pojawiające się nowe problemy praktyczne, spowodowane dynamiką rozwoju
społeczeństwa informacyjnego, obejmują wiele zagadnień. Ujawniają się
dylematy dotyczące tego, czy biblioteka może zmienić formę zapisu utworzonych przez nią kopii, ile kopii cyfrowych może wykonać4, ale także
wygaśnięcia praw autorskich, problematyki dzieł osieroconych i dozwolonego użytku w sieciach internetowych. Katalog problemów prawnych
związanych z digitalizacją bibliotek cyfrowych jest bardzo rozbudowany.
Dotyczą one trudności w wytyczeniu ochrony prawnoautorskiej w sieciach
komputerowych, tj. zasad odpowiedzialności dostawców usług czy wprowadzenia ochrony przed usuwaniem technicznych zabezpieczeń przed
dostępem do dóbr niematerialnych bez uprawnienia. Co więcej, nasuwają
się wątpliwości towarzyszące oznaczeniu jurysdykcji i prawa właściwego
ze względu na czynności faktyczne i prawne dokonywane w internecie.
Dotyczą one zarówno ocen związanych ze sporami na tle umów, jak i czynów niedozwolonych. Szerokie, a zarazem niekontrolowane korzystanie
z dóbr intelektualnych, które umożliwia internet, budzi wiele obaw, które
zwiększają dodatkowo postulowane zmiany w prawie autorskim5. Wiele
wątpliwości wciąż na gruncie prawnym nie zostało wyjaśnionych i wymagają one uregulowań na szczeblach krajowych, ale też unijnych.

2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie bibliotek cyfrowych
W polskim ustawodawstwie nie występuje definicja legalna biblioteki cyfrowej, jednak działalność bibliotek cyfrowych, ich tworzenie czy funkcjonowanie reguluje kilka aktów prawnych, a mianowicie: ustawa z dnia 27 czerwca
A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Warszawa 2014, s. 117.
5
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 461–462.
4

Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie

39

1997 r. o bibliotekach6, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych7,
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych8,
a także ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach
bibliotecznych9. Problematyka ta jest poruszana również w regulacjach
Unii Europejskiej, m.in. w Zielonej Księdze prawa autorskiego10, zaleceniach Komisji czy konwencjach międzynarodowych. Dzięki temu można
wywnioskować, czym jest biblioteka, jakie przesłanki musi spełniać, by móc
się tak nazywać, oraz czy można postawić znak równości między biblioteką w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, biblioteką cyfrową i biblioteką
w całości wirtualną.
Pomimo iż ustawa o bibliotekach nie odnosi się bezpośrednio do bibliotek
cyfrowych, to w art. 5 tej ustawy znajduje się definicja materiału bibliotecznego. Materiałami bibliotecznymi są w szczególności dokumenty zawierające
utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty
graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne. Zgodnie z tą definicją zdigitalizowane wersje utworów znajdujące się w bibliotekach cyfrowych są
materiałami bibliotecznymi, a ich rozpowszechnianie w systemie online jest
formą udostępniania zbiorów11. Zatem przepisy, które dotyczą bibliotek tradycyjnych, będą się stosowały również do bibliotek cyfrowych.
Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie baz danych baza danych
oznacza 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. Zatem tak jak zauważa
Dz.U. Nr 85, poz. 539 (dalej: ustawa o bibliotekach).
Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 (dalej: ustawa o ochronie baz danych).
8
Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 (dalej: pr.aut.).
9
Dz.U. z 2018 r. poz. 545.
10
Zielona Księga Komisji Europejskiej z 16 lipca 2008 r. – Prawo autorskie w gospodarce
opartej na wiedzy, https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/47dec4c0-34ca421d-b1c3-e01f96669340/language-pl [dostęp: 3.04.2020].
11
J. Barta, R. Markiewicz, Wirtualne biblioteki a prawo autorskie [w:] M. Kocójowa (red.),
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Księga pamiątkowa ku czci prof. Wandy Pindlowej, Kraków 2004, s. 116.
6
7
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Sybilla Stanisławska-Kloc: wydaje się uzasadnione twierdzenie, iż wiele kolekcji bibliotek cyfrowych, portali internetowych bibliotek będzie spełniać kryteria
właściwe bazom danych (będą się składać z niezależnych materiałów, indywidualnie dostępnych)12. Materiałami składającymi się na zbiór, o którym mówi
ustawodawca, mogą być utwory objęte prawnoautorską ochroną tudzież co
do których ochrona praw majątkowych wygasła, także utwory, które nigdy
ochroną prawnoautorską nie były objęte, czy też takie, które są wyłączone
spod ochrony na podstawie art. 4 pr.aut.13 W dyrektywie 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej
baz danych14 i w ustawodawstwach krajów, które ją implementowały, zawarty
jest ponadto wymóg, by dane składające się na zbiór były (wzajemnie) niezależne. Pojęcie „niezależność” odnosi się do samoistnej wartości informacyjnej
poszczególnych części składowych bazy – niezorientowanej na treść innych
jej elementów15. Ustawa o ochronie baz danych nie chroni oprogramowania, za pomocą którego te bazy zostały stworzone, oraz dopuszcza prawo do
korzystania z rozpowszechnionych baz do użytku osobistego oraz do celów
dydaktycznych i badawczych16.
Natomiast ustawą, w której można znaleźć najwięcej regulacji prawnych
dotyczących problemów bibliotek cyfrowych, jest pr.aut. Reguluje ono
m.in. uprawnienia bibliotek do udostępniania utworów, prawo do dozwolonego użytku utworów, normuje prawa twórców i ochronę prawnoautorską,
a także tematykę dzieł osieroconych. Kwestie te zostaną omówione w dalszej
części artykułu.
Działania podejmowane na forum unijnym odgrywają istotną rolę przy
określaniu zasad korzystania z utworów udostępnianych w bibliotekach
cyfrowych, jak i wypracowywaniu kierunku unijnej polityki w tym zakresie. Uchwalone już unijne regulacje prawne wpływają na kształt polskiego
12
S. Stanisławska-Kloc, Biblioteki cyfrowe a regulacje prawne [w:] M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka (red.), Biblioteki cyfrowe, Warszawa 2012, s. 184.
13
J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13:
Prawo autorskie, Warszawa 2017, s. 1094.
14

Dz.Urz.UE.L 1996, nr 77, s. 20.

J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13:
Prawo autorskie, Warszawa 2017, s. 1288.
16
https://www.bn.org.pl/uslugi/centrum-kompetencji/prawo-autorskie-w-digitalizacji
[dostęp: 30.03.2020].
15
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prawa. Dotyczy to zarówno sfery stanowienia prawa (w związku z uchwalaniem nowych polskich aktów prawnych lub nowelizacją istniejących już
aktów), jak i interpretacji obowiązujących przepisów17. Ważnym dokumentem Komisji Europejskiej jest Zielona Księga – Prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy z 16 lipca 2008 r. Jej celem jest zachęcenie do
publicznej debaty nad najlepszymi sposobami rozpowszechniania w środowisku online wiedzy związanej z badaniami, nauką i edukacją. W Zielonej Księdze wymieniono swobodę przepływu wiedzy i innowacji jako tzw.
piątą „swobodę” unijną obok czterech traktatowych swobód18. Dokument
ten porusza zagadnienia bibliotek, digitalizacji, rozpowszechniania utworów w celach dydaktycznych i badawczych czy dzieł osieroconych. Kwestie
prawnoautorskie regulują także inne akty UE, m.in. takie dyrektywy, jak
dyrektywa 93/83/WE Rady z 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji
określonych przepisów prawa autorskiego oraz praw pokrewnych w odniesieniu do przekazu satelitarnego i rozpowszechniania kablowego czy dyrektywa 2009/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r.,
która jest wersją ujednoliconą wcześniejszej dyrektywy 91/250/WE Rady
z 14 maja 1991 r. o ochronie programów komputerowych. Stanowią one
narzędzie harmonizacji regulacji krajowych poprzez implementację rozwiązań zawartych w dyrektywach do ustaw krajowych.
Co do regulacji międzynarodowych, to najstarszą, pochodzącą z 1886 r.,
jest konwencja dotycząca ochrony dzieł literackich i artystycznych19, zwana
konwencją berneńską. Pozostałe konwencje z zakresu prawa autorskiego
i praw pokrewnych to: konwencja rzymska z 1961 r. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych20, porozumienie TRIPS, które stanowi załącznik do porozumienia WTO21, konwencje
S. Stanisławska-Kloc, Biblioteki cyfrowe…, s. 185.
Zielona Księga – prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy, KOM(2008)
466, s. 3.
19
Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych
sporządzony w Paryżu 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 80, poz. 474).
20
Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów
oraz organizacji nadawczych sporządzona w Rzymie 26 października 1961 r. (Dz.U. z 1997 r.
Nr 125, poz. 800).
21
Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (Dz.U.
z 1996 r. Nr 32, poz. 143).
17

18
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WIPO z 1996 r.: o prawie autorskim22 oraz o artystycznych wykonaniach
i fonogramach23. W obowiązujących obecnie regulacjach międzynarodowych
brak jest przepisów szczególnych, które odnosiłyby się wprost do bibliotek.
Zarówno konwencja berneńska, jak i konwencje WIPO nie zawierają postanowień dotyczących formy dozwolonego użytku, której beneficjentem byłyby
biblioteki. Jednak na podstawie konwencji dozwolone jest konstruowanie
w prawie krajowym instytucji dozwolonego użytku na rzecz tych instytucji24.
Akty prawne, zalecenia czy orzecznictwo, regulując problematykę bibliotek cyfrowych, niewątpliwie umożliwiają dojście do konsensusu pomiędzy
użytkownikami a twórcami, których celem jest jak najlepsza i najbardziej
skuteczna ochrona praw, które im przysługują.

3. Prawo autora do utworu a dozwolony użytek publiczny
Prawo polskie przewiduje dualistyczną konstrukcję prawa autorskiego, na
którą składają się uprawnienia osobiste oraz majątkowe. Autorowi przysługują niezbywalne autorskie prawa osobiste, które zgodnie z art. 16 pr.aut. są
bezterminowe i trwale związane z twórcą. Odnoszą się one do sfery niemajątkowych (pozaekonomicznych) interesów twórcy związanych z konkretnym
utworem. Powstają z chwilą ustalenia utworu i są tak ściśle związane z osobą
twórcy, że ani nie można się ich zrzec, ani ich zbyć25. W literaturze przedmiotu
można spotkać się z poglądem, zgodnie z którym autorskie prawa osobiste
są pierwotne w stosunku do autorskich praw majątkowych, gdyż powstają
wcześniej od drugiej kategorii praw, a niekiedy mogą poprzedzać powstanie
utworu26. Definicja treści autorskich praw majątkowych zawarta jest w art. 17
pr.aut. W przeciwieństwie do autorskich praw osobistych, prawa majątkowe
są ograniczone w czasie. Po upływie okresu ochrony każdy może korzystać
22
Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim sporządzony w Genewie 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12).
23
Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach sporządzony w Genewie
20 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 41, poz. 375).
24
S. Stanisławska-Kloc, Biblioteki cyfrowe…, s. 192.
25
J. Barta, R. Markiewicz [w:] M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, K. Felchner,
E. Traple, J. Barta, R. Markiewicz, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011, art. 16.
26
Zob. E. Wojnicka, Ochrona autorskich dóbr osobistych, Łódź 1997, s. 68–69.
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z dzieła bez konieczności uzyskiwania zezwolenia i bez obowiązku zapłaty
wynagrodzenia. Jedynym ograniczeniem jest konieczność poszanowania
autorskich praw osobistych. Ustawodawca wyraźnie nawiązuje w definicji
majątkowych praw autorskich do podstawowych uprawnień właścicielskich27.
Pod pojęciem korzystania z utworu znajdują się, po pierwsze, działania prowadzące do zwielokrotnienia lub tylko utrwalenia oraz, po drugie, działania powodujące rozpowszechnienie dzieła. Nie mają one swojej
definicji legalnej, jednak przez utrwalenie rozumie się sporządzenie materialnego nośnika swojego dzieła, a przez zwielokrotnienie – wytwarzanie
egzemplarzy dzieła. Zwielokrotnienie ma duże znaczenie w sytuacji, gdy jest
dokonywane nielegalnie, niezależnie od celu. Wytwarzanie kopii bez zgody
posiadacza autorskich praw majątkowych jest naruszeniem prawa (wyjątek
stanowi dozwolony użytek osobisty lub dozwolony użytek publiczny). Digitalizacja dzieła jest jego zwielokrotnieniem, a umieszczenie takiego utworu
w sieci internetowej, umożliwiając do niego dostęp, poza zwielokrotnieniem jest także rozpowszechnieniem, co naturalnie wymaga zgody twórcy28.
Zgodnie z art. 6 pkt 3 pr.aut. utworem rozpowszechnionym jest utwór, który
za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie.
Pojęcie to obejmuje nie tylko publiczne udostępnienie egzemplarza, jego
opublikowanie, ale również inne czynności, np. udostępnienie w internecie
przez ogólnie dostępną stronę internetową29, co ma znaczenie dla funkcjonowania bibliotek cyfrowych.
W przypadku, kiedy utwór nie ma statusu utworu rozpowszechnionego,
to zgodnie z art. 28 pr.aut. niedozwolone jest korzystanie z niego m.in. przez
biblioteki, w tym naturalnie biblioteki cyfrowe30. Oprócz prawa do korzystania z utworu twórcy przysługuje prawo rozporządzania nim na wszystkich
polach eksploatacji, co oznacza możliwość dysponowania uprawnieniami,

27
E. Traple [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, Warszawa 2017, s. 154, 268.
28
M. Poźniak-Niedzielska (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu,
Bydgoszcz 2007, s. 58 i n.
29
A. Niewęgłowski, Prawnoautorskie aspekty udostępniania utworów w działalności
bibliotek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Własności Intelektualnej” 2012, nr 1, s. 77.
30
D. Flisiak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne komentarz LEX, Warszawa 2015,
s. 125, 127.
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jakie mu przysługują, i czerpania z nich korzyści materialnych31. Obejmuje
ono prawo rozporządzania majątkowymi uprawnieniami, a nie prawo do
rozporządzania samym utworem, który jest dobrem niematerialnym32. Na
gruncie ustawy niektóre podmioty uzyskały prawo do korzystania z utworów chronionych prawem autorskim bez uzyskiwania zgody właściciela praw
autorskich, a w niektórych przypadkach również bez przekazywania stosownego wynagrodzenia. Prawo to nazywa się dozwolonym użytkiem33.
Ustawodawca wprowadza dozwolony użytek, który może być osobisty (art. 23 pr.aut.), ale także publiczny. Takie rozwiązania są wprowadzane
do ustaw autorskich ze względu na interesy publiczne związane np. z edukacją czy badaniami naukowymi, ale również interesy osobiste użytkowników34. W obydwu przypadkach ma zastosowanie obowiązek podania imienia
i nazwiska twórcy oraz źródła35. To w ramach dozwolonego użytku publicznego następuje udostępnianie przez biblioteki swoich zasobów. Warto podkreślić, iż nie zwalnia to w żadnym stopniu z respektowania przepisów prawa.
Instytucja dozwolonego użytku publicznego dla bibliotek zwana jest też
licencją dla bibliotek36 i określa ją art. 28 pr.aut. Przepis ten stanowi, w jaki
sposób mogą być udostępniane utwory przez biblioteki. Zatem mogą one:
użyczać w zakresie swoich zadań statutowych egzemplarze utworów rozpowszechnionych, zwielokrotniać utwory znajdujące się we własnych zbiorach
w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony tych zbiorów, udostępniać
zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych
jednostek – jeżeli czynności te nie są dokonywane w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej.
Ibidem, s. 269.
E. Traple [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, Warszawa 2017, s. 154.
33
B. Szczepańska, Prawo autorskie – ochrona dzieł elektronicznych [w:] J. Woźniak-Kasperek, J. Franke (red.), Biblioteki cyfrowe, projekty, realizacje, technologie, Warszawa 2007,
s. 49, http://bbc.uw.edu.pl/Content/4/spis.pdf [dostęp 3.03.2021].
34
J. Barta, R. Markiewicz, 5.4. Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych [w:] iidem,
Prawo autorskie.
35
Art. 34 pr.aut.
36
Zob. J. Barta, R. Markiewicz, 5.4.7.2. Licencja dla bibliotek [w:] iidem, Prawo autorskie;
B. Jewuła, S. Stanisławska-Kloc, Licencja dla bibliotek z art. 28 ust. pr. aut. i pr. pokr., „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Własności Intelektualnej” 2008, nr 2.
31
32
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W celu właściwego zrozumienia tej licencji i uprawnień bibliotek, należy
wyjaśnić ich poszczególne możliwości wskazywane przez ustawodawcę.
W art. 6 pkt 8 pr.aut. zostaje wyjaśnione, czym jest użyczenie. Obejmuje ono
nie tylko użyczenie użytkownikom własnych egzemplarzy, ale również uzyskanych za pośrednictwem instytucji wypożyczeń międzybibliotecznych.
Jak zauważa S. Stanisławska-Kloc, samo wypożyczenie międzybiblioteczne
także stanowi użyczenie, przy czym na potrzeby jego realizacji nie można tworzyć nowych egzemplarzy – kopii utworów37. Jeżeli biblioteka korzysta z instytucji dozwolonego użytku, to użyczenie przez nią dzieł powinno się odbywać
w zakresie jej zadań statutowych.
Jeżeli chodzi o zwielokrotnienie, to zgodnie z obecnym stanem prawnym
nie jest podana liczba egzemplarzy, które można zwielokrotnić, co miało miejsce przed nowelizacją w 2004 r. W brzmieniu pierwotnym biblioteki mogły
zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy. Ograniczona została jednak
możliwość zwielokrotnienia poprzez wymienienie celów, jakim ta czynność
ma służyć38. Pierwszym wymienionym celem jest „uzupełnienie własnych
zbiorów”, co może odnosić się do jednego z brakujących tomów wydanego
dzieła, jednego z odcinków filmu lub zmierzać do pozyskania materiałów
trudno dostępnych, tzw. białych kruków39. Dwa kolejne cele służą zachowaniu
lub ochronie własnych zbiorów, gdy np. egzemplarz utworu zaczyna ulegać
zniszczeniu. Digitalizacja może być zatem dokonywana w celu zabezpieczenia, zachowania zbiorów na przyszłość40. Jednak zwielokrotnienie tych
dzieł nie może powodować zwiększenia liczby egzemplarzy do wypożyczenia, zbiory bibliotek nie powinny się powiększać. Zwielokrotniony egzemplarz stanowi pewnego rodzaju zastępstwo dla istniejącego dzieła, a co za
tym idzie – nie powinien być wypożyczany „obok”, a „zamiast” niego41.
Zgodnie z art. 28 pr.aut. biblioteki mogą udostępniać swoje egzemplarze za
pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących
37
S. Stanisławska-Kloc [w:] D. Flisiak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 433.
38
A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona niematerialnego dziedzictwa…, s. 125.
39
Wyrok SN z dnia 20 marca 2015 r., sygn. II CSK 224/14, Legalis.
40
S. Stanisławska-Kloc, Prawo autorskie i prawa…, s. 438.
41
A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona niematerialnego dziedzictwa…, s. 126.
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się na ich terenie. Fakt, iż terminale mają się znajdować na terenie biblioteki,
oznacza, iż użytkownicy nie mogą mieć dostępu do utworów w jakimkolwiek
miejscu z dostępem do internetu, tylko na wydzielonym terenie, na którym
skupia się działalność instytucji. W praktyce najczęściej obejmuje to pomieszczenia w budynku biblioteki42. W przypadku bibliotek będących jednostkami
organizacyjnymi uczelni punktem odniesienia, czym jest teren działania,
jest działalność uczelni, czyli np. obszar, na którym odbywa się działalność
jednostek organizacyjnych wchodzących w jej skład, np. wydziałów43. Niewątpliwie stanowi to utrudnienie w działalności bibliotek cyfrowych udostępniających zdigitalizowane utwory, których użytkownicy zapewne chcieliby
korzystać z dzieł także poza instytucją. Jednak gdyby tak było i biblioteka
udostępniałaby utwory w taki sposób, to nie byłaby biblioteką w rozumieniu
art. 28 pr.aut., a co za tym idzie – nie mogłaby korzystać z licencji dla bibliotek.
O fakcie, że mamy do czynienia z biblioteką, nie decyduje jej nazwa, lecz realizowanie wskazanych zadań44. Dlatego zgodnie z polskim prawem stworzenie
biblioteki cyfrowej jest możliwe, gdy tego typu jednostka posiada cechy, które
współistnieją z tradycyjnie funkcjonującą instytucją kultury udostępniającą
egzemplarze (materialne kopie dzieł)45.

4. Problematyka dzieł osieroconych
Kwestia utworów osieroconych jest obecnie przedmiotem refleksji zarówno
na poziomie krajowym, europejskim, jak i międzynarodowym – Stany Zjednoczone i Kanada również podjęły inicjatywy w sprawie tych dzieł. W Stanach Zjednoczonych przedstawione zostały dwa projekty aktów prawnych:
Shawn Bentley Orphan Works Act oraz Orphan Works Act of 2008. Oba
proponują zmianę tytułu 17 kodeksu USA odnoszącego się do praw autorskich poprzez dodanie sekcji poświęconej ograniczeniom środków ochrony
prawnej w sprawach dotyczących utworów osieroconych. Rozwiązanie
S. Stanisławska-Kloc, Prawo autorskie i prawa…, s. 439.
A. Niewęgłowski, Prawnoautorskie aspekty…, s. 84.
44
Ibidem, s. 72.
45
A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, Dzieła osierocone – nowe wyzwania dla
polskiego prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Własności Intelektualnej” 2013, nr 122, s. 16.
42
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kanadyjskie bazuje na niewyłącznych licencjach wydawanych przez kanadyjską radę ds. praw autorskich46. Czym są utwory osierocone, wyjaśnia
art. 355 pr.aut. Regulacje dotyczące utworów osieroconych zostały wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych47.
Uchwalenie tych przepisów jest ściśle powiązane z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/28/UE z 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych
sposobów korzystania z utworów osieroconych48.
Licencja zawarta w art. 355 pr.aut. wyznacza krąg uprawnionych do korzystania z niej, ale także kategorie i rodzaje dzieł osieroconych, pola eksploatacji
i kategorie utworów, które mogą zostać uznane za osierocone49. Problematyka tych dzieł stała się również przedmiotem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE w sprawie niektórych dozwolonych sposobów
korzystania z utworów osieroconych50. Nie można postawić znaku równości
pomiędzy dziełem osieroconym a rzeczą niczyją, ponieważ tak jak zauważa
Adrian Niewęgłowski, utwór osierocony to zawsze […] czyjś utwór w tym sensie, że jest on ciągle przedmiotem ochrony majątkowych praw autorskich51.
Problematyka dotycząca tych dzieł wiąże się głownie z zagwarantowaniem, iż udostępnianie ich nie narusza praw autorskich w sytuacji, gdy
wcześniej nieznany podmiot praw autorskich zgłosi się, aby dochodzić swoich praw do utworu52. Aktualnie dzieła te mogą stanowić 40–75% wszystkich utworów na świecie53. Jeżeli chodzi o podmioty, które mogą skorzystać
z dzieł osieroconych, to z pewnością biblioteki, a zatem także biblioteki
Zielona Księga – prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy, KOM(2008)
466, s. 11.
47
Dz.U. 2015 r. poz. 1639.
48
Zob. uzasadnienie do rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (druk nr 3449), http://www.
sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3449 [dostęp: 15.11.2020].
49
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 269.
50
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE (Dz.Urz.UE L 299 z 27 października 2012 r.).
51
A. Niewęgłowski Dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych i jej znaczenie dla polskiego
prawa autorskiego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2013, nr 3, s. 78.
52
Zielona Księga – prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy, KOM(2008)
466, s. 10.
53
A. Niewęgłowski Dyrektywa w sprawie dzieł…, s. 77.
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cyfrowe, należą do tego kręgu beneficjentów54. Zainteresowanie budzi kwestia digitalizacji utworów, która niewątpliwie wiązałaby się z plusami wskazanymi na wstępie opracowania, tj. ochroną dzieła przed zniszczeniem czy
zachowaniem dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Dyrektywa
wyraźnie zezwala jej beneficjentom (m.in. bibliotekom) nie tylko na digitalizowanie dzieł osieroconych, ale też w szerokim zakresie na udostępnianie,
oraz nie wskazuje na potrzebę posługiwania się terminalami55. Brzmienie
pkt 23 preambuły omawianej dyrektywy stanowi, iż w celu ułatwienia obywatelom Unii dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego należy również zapewnić, aby utwory osierocone, które poddano digitalizacji i publicznie
udostępniono w jednym państwie członkowskim, mogły również być dostępne
w innych państwach członkowskich56, co niewątpliwie wpływa na rozwój
i popularność bibliotek cyfrowych. Dzięki prawom przyznanym przez
dyrektywę biblioteki w całości wirtualne (takie, które umożliwiają korzystanie z dzieł nie tylko na terenie działania jednostki, zatem z każdego miejsca
z dostępem do internetu) miałyby rację bytu, co nie jest możliwe tylko na
podstawie przepisów polskich.
Podmioty zainteresowane eksploatacją dzieł osieroconych są zobligowane
początkowo spróbować ustalić tudzież odnaleźć wszystkich autorsko uprawnionych do utworu. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2025 r. w sprawie wykazu źródeł, których
sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych
do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za
osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań57 określa wykaz źródeł, których sprawdzenie jest wymagane
w ramach starannych poszukiwań, a także sposób dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań. Dopiero negatywny wynik starannego
poszukiwania umożliwia korzystanie z utworu podmiotom uprawnionym.
Jest to zakończone wpisem w ogólnodostępnej europejskiej bazie danych,
zatem występuje wzajemne uznawanie wyników poszukiwań przez kraje
54

28/UE.
55
56
57

Zgodnie z art. 355 ust. 2 oraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/
A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, Dzieła osierocone…, s. 14.
Pkt 23 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1823.
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Unii. Zakończenie statusu dzieła osieroconego następuje poprzez zgłoszenie
się uprawnionego do dzieła uznanego za osierocone58.

5. Europejska Biblioteka Cyfrowa
Europa utrzymuje silną pozycję na poziomie światowym w dziedzinie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W 2005 r. Komisja
przedstawiła strategię i2010 w celu wzmocnienia wiodącej roli Europy w dziedzinie technologii oraz odblokowania korzyści płynących ze społeczeństwa
informacyjnego59.
Jednym z celów strategii było umożliwienie wszystkim obywatelom
czerpania korzyści płynących z informatyzacji, m.in. przez udostępnienie
dziedzictwa kulturowego Unii Europejskiej dzięki utworzeniu europejskiej biblioteki cyfrowej, która powstała w 2008 r. Inicjatywa „Europeana”
to europejska multimedialna biblioteka cyfrowa, muzeum i archiwum
ze zbiorami przekraczającym 3 mln dzieł dostępnych przez portal internetowy obsługiwany we wszystkich językach Unii. Niewątpliwie był to
jeden z trzech sztandarowych celów w ramach sektora „jakość życia”60.
Na kierunek oraz sprawność procesu digitalizacji w Europie wpływają różne
wyzwania, m.in. prawne, ponieważ digitalizacja oznacza sporządzenie kopii,
co może się okazać problematyczne z uwagi na prawa własności intelektualnej. Dyrektywa 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów
praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym przewiduje wyjątek61 (który nie ma charakteru obowiązkowego) dla określonych
czynności zwielokrotniania dokonywanych m.in. przez ogólnodostępne
biblioteki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi oraz porozumieniami międzynarodowymi materiały powstałe w wyniku digitalizacji
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 270.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Europejsko-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych. Najważniejsze osiągnięcia strategii i2010
w latach 2005–2009, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/
com_com(2009)0390_/com_com(2009)0390_pl.pdf [dostęp: 2.04.2020], s. 3.
60
Ibidem, s. 9.
61
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r., Dz.U. L 167 z 22 czerwca
2001 r., s. 10.
58
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mogą być wykorzystywane online jedynie wtedy, jeśli są wolno dostępne
lub za wyraźną zgodą właścicieli praw do nich. W związku z tym europejska biblioteka cyfrowa koncentrować się będzie w zasadzie na materiałach
wolno dostępnych62.
Inicjatywa, jaką jest europejska biblioteka cyfrowa, opiera się na bogatym
dziedzictwie kulturowym Europy łączącym w sobie wielokulturowość, wielojęzyczność, wprowadza w ten postęp techniczny i nowe modele biznesowe.
Stwarza możliwość odkrycia kulturowego i naukowego dziedzictwa Europy.

Podsumowanie
Pomimo iż ustawodawca nie zdefiniował, czym są biblioteki cyfrowe, to
powyższe rozważania prowadzą do wniosku, iż są to biblioteki, które umożliwiają korzystanie ze zdigitalizowanych dzieł na terenie działania jednostki
dzięki dostępowi do sieci internetowej. Niewątpliwie tworzenie i coraz
większa popularność, a zarazem rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce i na
świecie wiąże się z wieloma ich zaletami. Wpływają one na życie kulturowe
obywateli czy umożliwiają konserwację dzieł i zachowanie dziedzictwa kulturowego na przyszłość. Jednak w imię przyznanych i rozszerzonych praw
jednej strony zachodzi ewentualność zmniejszenia praw drugiej. Ustawy nie
regulują wielu wątpliwości, sprawiając, iż pojawiają się luki prawne na gruncie prawa autorskiego i sprzeczne interpretacje. Tworzą się nowe pytania,
na które brakuje odpowiedzi. Ustawodawca nie wyjaśnił wielu terminów,
które są używane w przepisach – chociażby pojęć: „biblioteka” czy „teren
jednostek”. Stały rozwój technologii, a co za tym idzie – nowe możliwości, a także umiejętności użytkowników sieci internetowych powodują,
iż w prawie autorskim powinny się znaleźć przepisy regulujące działalność bibliotek wirtualnych. Aby w skuteczny sposób chronić twórczość,
ustawodawca powinien w jasny sposób uregulować odpowiedzialność za
naruszenie praw autorskich w internecie i stworzyć instrumenty, które
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Europejsko-Społecznego oraz Komitetu Regionów. i2010: Biblioteki Cyfrowe, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0465&from=EN [dostęp:
3.04.2020], s. 7.
62
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zapobiegałyby łamaniu tych praw. W polskim prawie pominięta została
również problematyka dotycząca bibliotek w całości wirtualnych, chcących
dzielić się swoimi zbiorami przez sieć internetową nie tylko na „terenie
jednostek”. Efektywna odpowiedź ustawodawcy na powstające pytania czy
wątpliwości mogłaby ułatwić, a tym samym przyspieszyć digitalizację dzieł,
co niewątpliwie wpłynęłoby na jeszcze większy rozwój bibliotek cyfrowych.
Spowodowałoby to, iż społeczeństwo byłoby bardziej nowoczesne, jednak
cały czas przestrzegające i szanujące prawa twórców.

Beniamin Kołodziej

Uregulowania prawne licencji Creative Commons

1. Uwagi ogólne
Czynnikami napędzającymi rozwój cywilizacji, w szczególności kultury, są:
wolność i swoboda wymiany myśli oraz poglądów1. Na przestrzeni wieków
zmieniała się koncepcja prawnej ochrony utworów artystycznych i naukowych człowieka2. W średniowieczu uchodziło za pychę i nietakt podpisywanie się swoimi danymi osobowymi pod własnym dziełem3. Z biegiem lat
ludzie zaczęli dostrzegać, że przypisanie autorstwa utworu konkretnej osobie jest w interesie zarówno odbiorców, jak i twórców, ponieważ znacznie
ułatwia to identyfikację oraz usystematyzowanie danego dzieła. Aby ochronić autorów przed bezprawnym wykorzystywaniem ich utworów, na przestrzeni lat stworzono regulacje prawne mające na celu określenie, na jakich
zasadach przyznawana jest ochrona praw autorskich oraz w jakim stopniu
autor może rozporządzać własnym dziełem4.
Kamień milowy w rozwoju ochrony prawnoautorskiej w porządku krajowym i międzynarodowym stanowi stworzenie powszechnej sieci internet5,
1
Niezwykle trafnie zobrazował to Th. Jefferson w liście do I. McPhersona (z 13 sierpnia
1813 r.): Kto otrzymuje ode mnie idee, pobiera też naukę, nie pomniejszając mojej wiedzy;
podobnie ten, kto odpala świecę od mojej, otrzymuje światło, mojego nie gasząc. A.A. Lipscomb,
A.E. Bergh (red.), The Writings of Thomas Jefferson, vol. 4, 1903, s 330.
2
L. Górnicki, Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej, Wrocław 2013, s. 12.
3
Ibidem, s. 88.
4
W polskim porządku prawym najważniejszą obecnie obowiązującą regulacją jest
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1231 ze zm.).
5
R. Markiewicz wskazuje, że nie ulega wątpliwości, że od chwili wynalezienia druku żadna
technologiczna zmiana nie może być zrównywana z Internetem, z punktu widzenia znaczenia
osiągnięcia technicznego dla kształtu prawa autorskiego. Internet i prawo autorskie – wykaz
problemów i propozycje ich rozwiązań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
z Prawa Własności Intelektualnej” 2013, nr 3, s. 5
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która umożliwiła wymianę utworów, myśli i poglądów na nieznaną wcześniej
skalę. Dzięki stałemu rozwojowi tego narzędzia przed ludzkością otwierały się
i nadal otwierają nowe możliwości. Jednak z nowymi możliwościami wiążą
się nowe wyzwania i zagrożenia. Stworzenie medium, które umożliwia swobodny i prawie nieograniczony kontakt społeczności na całym świecie, sprawia, że przepływ informacji, myśli, innowacji jest bardzo szybki i sprawny.
Przyczynia się to w szczególności do transferu know-how z krajów wysoko
rozwiniętych do krajów rozwijających się, dzięki czemu możliwy był i nadal
jest intensywny postęp technologiczny i naukowy. Można wręcz stwierdzić,
że to właśnie dzięki rozwojowi internetu ludzka cywilizacja stoi na tak wysokim poziomie zaawansowania technologicznego. Należy przy tym zauważyć
inny, równie nieodłączny element korzystania z internetu – współdzielenie
się treścią. Publikując cokolwiek w witrynach internetowych, należy się liczyć
z tym, że odbiorcy mogą tę treść zmodyfikować, rozpowszechnić lub podjąć
dyskusję na jej temat6.
Nie jest to zjawisko nowe, ponieważ już w latach 70. minionego wieku
zostało określone mianem konsumpcji kolaboratywnej7. Według Marcusa
Felsona oraz Joego L. Spaetha pojęcie to oznacza takie zdarzenia, w których jedna lub kilka osób konsumuje towary lub usługi w procesie angażowania się we wspólne przedsięwzięcia z jedną lub większą liczbą osób8.
Od wielu lat obserwuje się stale wzrastające zjawisko konsumpcjonizmu9.
Magazyn „Time” umieścił je w rankingu dziesięciu idei, które zmienią
świat10. Nie dziwi więc fakt, że myśl ta wywiera również znaczący wpływ
na regulacje prawnoautorskie. Obecnie pojęcie konsumpcji kolaboratywnej zostało zastąpione pojęciem ekonomii współdzielenia. Po raz pierwszy
tego określenia w 2008 r. użył amerykański profesor prawa Lawrence Lessig.
Podstawowym założeniem tej filozofii jest, by „bardziej współdzielić niż
mieć”. Determinuje to postulat, aby odstąpić od tradycyjnego pojmowania
6
D. Gabler, Forum dyskusyjne – aspekty autorskoprawne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2013, nr 3, s. 78–95.
7
M. Felson, J.L. Spaeth, Community Structure and Collaborative Consumption. A Routine Activity Approach, „The American Behavioral Scientist” 1978, no. 21 (4), s. 614.
8
Ibidem.
9
K. Romaniszyn, O sile konsumpcjonizmu [w:] K. Romaniszyn (red.), Nowa droga do
zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym, Kraków 2011, s. 16.
10
B. Walsh, Today’s Smart Choice: Don’t Own. Share, http://content.time.com/time/specials/
packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.html [dostęp: 25.05.2020].
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własności, na którą składa się szereg uprawnień właściciela, w tym prawo
do korzystania, pobierania pożytków etc., na rzecz filozofii współdzielenia
tych uprawnień. Zakres praw własnościowych autora/właściciela miałby być
zmarginalizowany w stopniu maksymalnym11.
Przywołany już wcześniej L. Lessig w swojej książce Wolna kultura napisał: Wolna kultura, podobnie jak wolny rynek, jest wypełniona własnością.
Jest wypełniona prawami własności i kontraktami, a nad ich przestrzeganiem
czuwa państwo. Jednak, tak jak wolny rynek degeneruje się, gdy własność
nabiera cech feudalnych, podobnie wolna kultura może być wykoślawiona
poprzez ekstremizm praw własności, które ją określają. To jest właśnie moja
obawa związana z kulturą współczesną12.

2. Organizacja Creative Commons
L. Lessig wraz z grupą swoich pracowników utworzył w 2001 r. organizację
non-profit pod nazwą Creative Commons. Była to realna odpowiedź na problemy dostrzegalne w regulacjach prawnoautorskich, które nie były dostosowane do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Szczególne znaczenie miał tu
rynek programów komputerowych, ponieważ to właśnie w tej gałęzi twórczej
działalności człowieka powstał ruch open source, który miał zagwarantować
możliwość modyfikacji programów komputerowych w celu ich aktualizowania, dostosowywania i ulepszania. Problematycznym aspektem obrotu programami komputerowymi okazały się wszelkiego rodzaju instrukcje i poradniki
dołączane, często w formie papierowej, do nośników, na których znajdowały
się te programy. Okazało się bowiem, że o ile programy objęte licencją open
source podlegały modyfikacji, o tyle załączniki w postaci instrukcji bądź
poradników podlegały pełnej ochronie prawnoautorskiej. Powodowało to
stan, w którym owa instrukcja, która często w sposób znaczny ułatwiała korzystanie z danego programu, dezaktualizowała się i nie pełniła swojej funkcji.
Dlatego też rozszerzono licencję open source, powołując do życia instytucję
K. Wyrwińska, Kilka uwag o fenomenie ekonomii współdzielenia w kontekście idei
Open Scence i narzędzi Creative Commons, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”
2018, nr 2, s. 140.
12
L. Lessig, Wolna kultura, Warszawa 2005, s. 24.
11
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licencji GNU Free Documentation License, na podstawie której była możliwa
modyfikacja również poradników i instrukcji stanowiących nierzadko integralną część programu komputerowego13. Zauważając niewątpliwe korzyści
z możliwości modyfikowania utworów innych niż programy komputerowe,
podjęto próbę przeniesienia tej instytucji również na innego rodzaju wytwory
twórczej działalności człowieka. W ten sposób powstały licencje typu open
content, które swoim zakresem obejmują wszelkiego rodzaju utwory14.
Zaznaczyć należy wyraźnie, że celem tej instytucji nigdy nie była całkowita negacja zasadności ochrony praw autorskich, a jedynie znalezienie
pewnej równowagi, adekwatnej symetrii między ochroną prawnoautorską
a oczekiwaniami i potrzebami wynikającymi z rozwoju technologii. W 2002 r.
Creative Commons udostępniła zbiór licencji opartych na zasadzie „pewne
prawa zastrzeżone” (some rights reserved), która stanowi alternatywę dla tradycyjnej zasady „wszelkie prawa zastrzeżone” (all rights reserved)15. Do dziś
zostało wydanych pięć kolejnych wersji tekstów licencji creative commons.
Każda wersja stanowi uzupełnienie i udoskonalenie poprzedniej, jednak
wydanie wersji kolejnej nie powoduje unieważnienia licencji zawieranych
na podstawie wersji starszej. W obrocie mogą funkcjonować licencje z każdej „generacji”. Zapewnienie jak największej swobody oraz możliwości rozwoju jest głównym determinantem ewolucji tej instytucji.
Ruch wolnej kultury, który jest uskuteczniany przez Creative Commons,
jest elementem szerszej struktury, którą stanowi instytucja open content. Niestety, ale zarówno w uregulowaniach krajowych, jak i międzynarodowych
nie ma definicji legalnej tego pojęcia, co jedynie potwierdza tezę, że legislacja
pozostaje w tyle za rozwiązaniami i potrzebami rynku. Definicję można znaleźć na stronie internetowej nazywanej „internetową encyklopedią” – Wikipedii, która notabene również funkcjonuje na licencji creative commons.
Definicja tam zaproponowana przez Piotra Wasilewskiego brzmi tak: Otwarta
treść – dowolny rodzaj pracy twórczej (np. teksty, obrazy, dźwięk, filmy itp.) publikowany i licencjonowany w sposób umożliwiający licencjobiorcy szeroki zakres
13
P. Wasilewski, 4.3.2. Licencjobiorca [w:] Open content. Zagadnienia prawne, Warszawa 2008, s. 43–44.
14
Ibidem, s. 21–23.
15
Ł. Syrek-Gerstenkorn, Nawiązanie stosunku licencji Creative Commons w prawie polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 1, s. 23.
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swobody postępowania z przedmiotem licencji. Otwarta treść bywa uznawana
za zbiór utworów rozpowszechnionych w sposób korzystniejszy dla użytkowników, niż ma to miejsce w ramach dozwolonego użytku16.

3. Licencje creative commons
Najnowsza licencja creative commons oznaczona symbolem 4.0 będzie podstawą dalszych rozważań. Strona internetowa Creative Commons oferuje
bardzo intuicyjny system wyboru odpowiedniego tekstu licencji17. Osoba
zainteresowana wybiera konkretne elementy, które można porównać do
„puzzli”, które będą stanowić pełny tekst. Wyboru dokonywać można między czterema różnymi „puzzlami”, które w odpowiedniej konfiguracji mogą
tworzyć sześć różnych form licencji18.
Najbardziej podstawowym elementem występującym w umowach licencyjnych creative commons jest „uznanie autorstwa” (ang. attribution – BY).
Jest to postanowienie umożliwiające kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu objętego prawem autorskim oraz opracowywanie na jego podstawie utworów zależnych, o ile zostanie zamieszczona
informacja dotycząca autora utworu pierwotnego19.
Następnym elementem układanki licencji creative commons jest „użycie niekomercyjne” (ang. non commercial – NC), które umożliwia korzystanie z utworu
pierwotnego w zakresie identycznym jak w przypadku „uznania autorstwa”,
pod warunkiem jednak, że będzie to dokonywane w celach niekomerycyjnych.
Innym postanowieniem, które proponują licencje creative commons, jest
użycie „na tych samych warunkach” (ang. share alike – SA), które umożliwia
opracowywanie utworów zależnych pod warunkiem, że będą one udostępniane na podstawie takiej samej licencji co utwór pierwotny.
Ostatnią klauzulą występującą w tych umowach jest wykorzystanie
„bez utworów zależnych” (ang. no derivs – ND). Postanowienie to sprawia,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarta_treść [dostęp: 20.05.2020].
https://creativecommons.pl [dostęp: 20.05.2020].
18
Ł. Syrek-Gerstenkorn, Nawiązanie stosunku…, s. 25; https://creativecommons.pl/
poznaj-licencje-creative-commons/ [dostęp: 20.05.2020].
19
https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ [dostęp: 20.05.2020].
16
17
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że licencjobiorca ma prawo rozpowszechniania, kopiowania, wydawania
i przedstawiania utworu pierwotnego jedynie w oryginalnym brzmieniu,
bez jakichkolwiek zmian.
Autor, który chce rozpowszechnić swój utwór razem z ofertą nawiązania
umowy licencji, musi wybrać, które z powyższych postanowień odpowiadają mu najbardziej20. Po dokonaniu selekcji klauzul zostaje autorowi zaproponowany jeden z sześciu wzorców umowy licencyjnej:
Uznanie autorstwa (BY) 4.0 to najbardziej podstawowa i liberalna forma
umowy licencyjnej. W jej ramach licencjobiorca może dokonywać rozpowszechniania, wykonywania, przedstawiania, kopiowania utworu pierwotnego
oraz tworzyć utwory zależne, czyli adaptacje czy opracowania. Najistotniejszą kwestią tej umowy jest to, że każda ingerencja w utwór pierwotny – czy
to mająca postać rozpowszechniania go, czy przetwarzania – musi wskazywać w sposób wyraźny na autora utworu pierwotnego. Uznanie autorstwa jest
jedynym prawem autorskim, którego nie można się zrzec na gruncie licencji
creative commons, i jako jedyny element „układanki” może występować samoistnie. Każde kolejne umowy licencyjne polegać będą na ograniczaniu swobody
eksploatacji konkretnego utworu. Dopisek „4.0” wskazuje na wersję umowy –
w tym wypadku chodzi o wersję najnowszą, udostępnioną w 2013 r.21
Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach (BY-SA) 4.0 – to umowa
umożliwiająca licencjobiorcy rozpowszechnianie i tworzenie utworów zależnych na zasadach określonych w umowie o uznanie autorstwa, o ile rozpowszechnianie i tworzenie utworów zależnych odbywać się będzie na tych
samych zasadach, czyli na tej samej licencji, co utwór pierwotny.
Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne (BY-NC) 4.0 – zezwala na
eksploatację utworu pierwotnego zarówno w zakresie rozpowszechniania, jak
i przetwarzania pod warunkiem uznania autorstwa. Drugim kluczowym elementem tej umowy jest fakt, że eksploatacja utworu pierwotnego nie może się
wiązać z jego komercyjnym wykorzystywaniem.
Uznanie autorstwa – bez utworów zależnych (BY-ND) 4.0 – daje możliwość rozpowszechniania, przedstawiania i wykonywania utworu pierwotnego, oczywiście ze wskazaniem jego autora, bez prawa do tworzenia utworów
zależnych. Pozostaje jedynie „bierne” korzystanie z utworu.
20
21

https://creativecommons.org/choose/?lang=pl [dostęp: 25.05.2020].
https://creativecommons.pl/2013/11/licencje-4-0-gotowe-do-uzycia/[dostęp:25.05.2020].
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Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – na tych samych warunkach
(BY-NC-SA) 4.0 – pozwala na rozpowszechniane i adaptację utworu pierwotnego, o ile licencjobiorca nie będzie tego dokonywał w sposób komercyjny, a same utwory zależne lub utwór pierwotny będą rozpowszechniane
przez niego na podstawie takiej samej licencji, jaka obowiązuje w stosunku
do utworu pierwotnego.
Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych
(BY-NC-ND) 4.0 – pozwala jedynie na rozpowszechnianie utworu pierwotnego w celach niekomercyjnych. Każde inne działanie może zostać uznane
za przekroczenie uprawnień wynikających ze stosunku licencji.
Wskazać należy również na istnienie licencji CC0 1.0 Universal nazywanej czasami licencją zerową. Na jej podstawie utwór jest udostępniany do
domeny publicznej (ang. public domain). Brak jest definicji legalnej pojęcia
„domena publiczna”, jednak należy przez nią rozumieć zbiór ogólnodostępnej twórczości, z której można korzystać bez jakichkolwiek ograniczeń
wynikających z prawa autorskiego. Rozpowszechnienie utworu przez autora
za pomocą tej licencji implikuje definitywne, nieodwołalne i bezwarunkowe
zrzeczenie się praw autorskich oraz roszczeń mających zagwarantować
ochronę tych praw w maksymalnym stopniu dopuszczalnym przez prawo.
Dlatego też system wprowadzony na gruncie instytucji domeny publicznej
nazywany jest też: „żadne prawa zastrzeżone” (ang. no rights reserved). Na
gruncie polskiego ustawodawstwa ta forma umowy jest dość kontrowersyjna, gdyż na podstawie art. 16 pr.aut. autorskie prawa osobiste są niezbywalne. Jednak akceptowalny jest pogląd, że na podstawie tej licencji autor
może zobowiązać się do niewykonywania uprawnień mu przysługujących22.

4. Uregulowania prawne licencji creative commons
Wszystkie umowy licencyjne creative commons charakteryzują się kilkoma
szczególnymi cechami, które mogą czasami nastręczać problemów przy implikowaniu ich do polskiego systemu prawnego23. Nie jest możliwe zawarcie
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2017, s. 68.
W. Machała, Wybrane cywilnoprawne aspekty licencji creative commons, „Monitor
Prawniczy” 2009, nr 8, s. 422–423.
22

23
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umowy creative commons o charakterze wyłącznym. Z samego założenia
utwory udostępniane na podstawie tych licencji miały być rozpowszechniane
ad incertas personas (w stosunku do nieokreślonych osób). Dodatkowo cechą
charakterystyczną umowy creative commons jest jej nieodpłatność. Instytucja
Creative Commons nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z jej wzorców
umów. Wszystkie umowy licencji creative commons są zawierane pod warunkiem rozwiązującym. W przypadku naruszenia postanowień licencyjnych
przez licencjobiorcę licencja wygasa automatycznie i nie są potrzebne w tym
celu żadne działania podejmowane przez licencjodawcę. Niektórzy autorzy
podają w wątpliwość, czy takie działanie można potraktować jako warunek w znaczeniu cywilnoprawnym, czyli zdarzenie przyszłe i niepewne24.
Należy uznać, że naruszenie postanowień licencyjnych przez licencjobiorcę
będzie można traktować jako warunek, o ile stan naruszenia nie był zależny
wyłącznie od jego woli. Wobec tego każdy przypadek naruszenia warunków
licencji creative commons należy rozpatrywać indywidualnie i nie można
określić jednoznacznej reguły.
Zaznaczyć również trzeba, że przy umowach licencji creative commons
wyłączona jest instytucja rękojmi i gwarancji za wady utworu będącego
przedmiotem umowy oraz ograniczona jest odpowiedzialność wynikająca
ze szkody spowodowanej korzystaniem z utworu. Umowa licencji creative
commons zawierana jest bezterminowo oraz bez możliwości wypowiedzenia
tej umowy. Jest to postanowienie dość kontrowersyjne na gruncie polskiego
systemu prawa. Założeniem tej klauzuli jest nadanie większego bezpieczeństwa i pewności w eksploatacji utworu przez licencjobiorcę. Z kwestii technicznych zaznaczyć należy, że w przypadku nawiązywania umów
licencji za pomocą niebezpośrednich środków komunikacji na odległość,
z których jest zawierana znakomita większość umów, dotarcie przez licencjodawcę ze swoim oświadczeniem woli o wypowiedzeniu umowy do licencjobiorcy lub licencjobiorców może napotkać duże problemy techniczne,
a wręcz może być niemożliwe. Internet bowiem pozwala na zachowanie
pewnej dozy anonimowości, której nie tak łatwo pozbawić. Wypowiadanie
więc takich umów przez autora utworu pierwotnego jest w zasadzie bezzasadne. Zaznaczyć jednak trzeba, że nie jest to do końca zgodne z polskim
24
Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2: Prawo cywilne – część ogólna,
Warszawa 2002, s. 275–276.
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porządkiem prawnym. Artykuł 68 ust. 1 pr.aut. ustanawia możliwość wypowiadania umowy z zachowaniem terminów w niej przewidzianych, a jeśli
jest ona zawierana na czas nieokreślony – na rok naprzód na koniec roku
kalendarzowego.
Zastanowić się należy nad sformułowaniem zawartym w tym artykule:
„jeżeli umowa nie stanowi inaczej”. Wynikać z tego mogłoby, że umowa może
przewidywać nawet wieczystość zawiązanego stosunku prawnego. Jednak
interpretacja systemowa wskazuje, że wieczystość praw w polskim prawie jest
sytuacją niepospolitą i dotyczy przede wszystkim praw rzeczowych. Istotny
w tym przypadku jest również art. 3651 k.c.25, który wyraźnie wskazuje, że
stosunki mające charakter bezterminowy i należące do kategorii umów zobowiązujących, a taką z pewnością jest umowa licencji, mogą zostać zakończone
przez wypowiedzenie26. Teoretycznie więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby
autor utworu pierwotnego mógł swobodnie wypowiadać umowy licencji
creative commons, jednak biorąc pod uwagę trudności techniczne takiego
zabiegu, które zostały wskazane wcześniej, może być to awykonalne.

5. Nawiązywanie umowy licencji creative commons
Nawiązanie umowy licencji creative commons może odbyć się na dwa główne
sposoby: online lub offline. Nawiązanie umowy licencji online polega na rozpowszechnieniu przez osobę uprawnioną utworu w internecie, w jakiejś
konkretnej witrynie internetowej. Sposób offline, czasami nazywany „tradycyjnym”, polega na rozpowszechnieniu utworu za pomocą jakiegoś konkretnego nośnika informacji, np. kartki papieru, płyty DVD czy też w formie
pliku komputerowego, o ile nie zostanie on rozpowszechniony w internecie.
Analizując kwestie techniczne związane z nawiązaniem umowy creative
commons, należy stwierdzić, że nie jest to czynność skomplikowana. Autor
utworu pierwotnego po określeniu, która z sześciu umów licencyjnych interesuje go najbardziej, generuje specjalny kod Hypertext Markup Language27,
który ma za zadanie oznaczyć ten konkretny utwór specjalnym znakiem, który
25
26
27

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
W. Borysiak [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2020.
Powszechniej używany w formie skróconej jako HTML.
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wskazywać będzie na formę rozpowszechniania danego dzieła oraz przekierowywać do pełnego tekstu umowy. Możliwe jest również oznaczenie tego kodu
HTML w szablonie witryny internetowej, jeśli wszystkie dane udostępniane
na niej są rozpowszechniane za pomocą tej samej licencji. Nie ma wtedy obowiązku oznaczać każdego jednostkowego utworu oddzielnym oznaczeniem
licencji. W przypadku utworów publikowanych na tradycyjnych, materialnych nośnikach informacji należy wskazać w widocznym miejscu, na podstawie jakiej umowy licencyjnej creative commons jest udostępniany ten utwór.
Problematyczne może okazać się określenie formy prawnej, w jakiej następuje związanie się stosunkiem umowy. Niektórzy autorzy proponują przyjąć
koncepcję, że następuje to za pomocą jednostronnego oświadczenia woli lub
upoważnienia do korzystania z określonego utworu na określonych warunkach28. Ogólnie przyjęte jest, że następuje to za pomocą umowy, co potwierdza
również art. 41 ust. 2 pr.aut. Jednak samo nawiązanie licencji creative commons
następuję na podstawie jednostronnego oświadczenia uprawnionego. Podmiot,
który zainteresowany jest skorzystaniem z licencji, nie zawiadamia o tym fakcie
licencjodawcy, tylko po prostu przystępuje do jej wykonywania.
Licencjodawca, publikując swój utwór w danej witrynie internetowej,
czyli za pomocą niebezpośredniego komunikowania się na odległość, składa
ofertę zawarcia licencji do ogółu, ad incertas personas. W takim wypadku
zgodnie art. 661 k.c. niezbędne do związania się tą umową jest niezwłoczne
potwierdzenie otrzymania tej oferty przez licencjobiorcę. Według uregulowań k.c. w ramach poprawnie złożonej oferty należy wyróżnić stanowczą
propozycję zawarcia umowy oraz przedstawienie istotnych elementów treści umowy. Elementami istotnymi w umowie licencyjnej są: upoważnienie
do korzystania z określonego utworu i wskazanie chociażby jednego pola
jego eksploatacji. Opublikowanie utworu w danej witrynie internetowej
z adnotacją o konkretnej umowie licencyjnej proponowanej przez autora
należy traktować jako wyraźne oświadczenie o woli zawarcia umowy.
Przy zawieraniu umów w formie ofertowej istotnym elementem jest
potwierdzenie przez oblata otrzymania propozycji zawarcia umowy. Potwierdzenie takie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Jednak w przypadku
J. Barta, R. Markiewicz, Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej,
„Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2007, nr 100,
s. 23.
28
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specyficznej, aczkolwiek typowej dla licencji creative commons formy zawierania umowy za pomocą środków niebezpośredniego komunikowania się na
odległość jest dość problematyczne ustalenie, czy oblat potwierdził otrzymanie oferty niezwłocznie. W teorii potwierdzenie otrzymania oferty przez oblata
powinno zostać dokonane bez zbędnej zwłoki od chwili wejścia oblata na stronę
WWW oferenta lub inną stronę internetową, na której oferent złożył ofertę.
Jednak anonimowość oraz brak konieczności logowania się na wielu stronach
może w znaczącym stopniu utrudniać realizację tego prawa.
W tym miejscu warto scharakteryzować ostatnią specyficzną cechę
umów creative commons, a mianowicie ich adhezyjny charakter. Oznacza on,
że przed zawarciem umowy nie są prowadzone rokowania ani negocjacje,
lecz jedynie złożenie przez oferenta jednostronnego oświadczenia o chęci
zawarcia umowy, które może być przyjęte lub odrzucone przez oblata. Cechą
znamionującą adhezyjność jest korzystanie z wzorców umów29. Z pewnością pełne teksty licencji opracowane przez organizację Creative Commons
można uznać za wzorce umów.
Zgodnie z art. 384 k.c. treść umowy powinna być ustalona przez jedną ze
stron. Nie należy interpretować tego przepisu w ten sposób, że na jednej ze
stron spoczywa obowiązek samodzielnego opracowania tekstu umowy, lecz
możliwe jest korzystanie z gotowych już wzorców, o ile odpowiadają one tej
stronie. Istotne też jest, aby druga strona umowy przed przystąpieniem do
niej miała możliwość zapoznania się z treścią wzorca umowy. Jeżeli umowa
podpisywana jest w formie tradycyjnej, to realizacja tego przepisu wiązać
się będzie z dostarczeniem przez oferenta oblatowi pełnej treści umowy
przed jej zawarciem. Jednak w przypadku umów creative commons należy
rozważyć, czy zastosowanie nie będzie miał tu § 2 przywołanego wcześniej
art. 384 k.c., bowiem w przypadku tego typu licencji zastosowanie mają
praktycznie wyłącznie wzorce umów. Wystarczyłoby w takim razie samo
wskazanie przez oferenta, o który konkretnie wzorzec umowy mu chodzi.
Jednak bezpieczniejszą formą nawiązywania stosunku cywilnoprawnego
będzie zastosowanie regulacji z art. 384 § 4 k.c. W tym przypadku należy
oblatowi dostarczyć wzorzec umowy w taki sposób, aby on mógł ten wzorzec przechować i odtwarzać w dowolnym momencie. Można tego dokonać
29

G. Karaszewski, Art. 384 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Lex 2019.
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np. poprzez umieszczenie przy utworze odpowiedniego hiperłącza, które
przekieruje adresata do pełnego brzmienia umowy licencyjnej, którą można
pobrać na urządzenie elektroniczne i bez przeszkód wielokrotnie odtwarzać, nawet bez połączenia z internetem, czy też wydrukować.
Oferty wiążą oferentów tak długo, jak wskazuje na to termin określony
w treści oferty30. W przypadku jednak oferty licencji creative commons co do
zasady nie jest podany termin związania ofertą. Przyjąć więc należy, że oferta
przestaje wiązać z upływem czasu, w którym oblat mógł zapoznać się z ofertą,
przeanalizować jej treść oraz powziąć decyzję co do jej przyjęcia. W przypadku ofert skierowanych do odbiorcy abstrakcyjnego, czyli do ogółu, oferent
może zmieniać jej treść lub cofnąć w dowolnym momencie.
Nawiązanie umowy licencji creative commons także będzie miało charakter specyficzny. Ze względu na dużą anonimowość oraz trudność ustalania, jakie czynności podejmują użytkownicy określonej witryny, znacznie
utrudniony byłby sposób tradycyjnego związania się ofertą, czyli powiadomienie oferenta o przyjęciu oferty przez oblata. W związku z tym nawiązanie umowy nastąpi na podstawie art. 69 k.c. poprzez przystąpienie oblata do
wykonywania umowy. Należy zaznaczyć, że przystąpienie do wykonywania umowy nie jest równoznaczne z rozpowszechnieniem, np. za pomocą
pobrania treści na komputer osobisty, utworu wyłącznie dla celów osobistych. Taka czynność mieści się w granicach instytucji dozwolonego użytku
uregulowanej w art. 231 pr.aut. Nie dochodzi bowiem do zawarcia umowy
licencji, jeśli użytkownik korzysta z utworu jedynie w sposób bierny, ponieważ nie jest do tego potrzebne uprawnienie dodatkowe oprócz dozwolonego użytku31. Aby został nawiązany stosunek licencji, istotne jest więc,
aby licencjobiorca podjął się eksploatacji utworu w taki sposób, aby wkroczył w zakres uprawnień autorskich uregulowanych w art. 16 i 17 pr.aut.,
czyli przekroczył ramy dozwolonego użytku32. Jednocześnie licencjobiorca
nie może przekroczyć uprawnień nadanych mu poprzez związanie się
z licencją, np. wykorzystanie utworu pierwotnego w celach komercyjnych
30
M. Maciejewska-Szałas, Art. 66 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna
(art. 1–125), Lex 2018.
31
J. Barta, R. Markiewicz, Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością, Kraków 2005 s. 94.
32
Ł. Syrek-Gerstenkorn, Nawiązanie stosunku…, s. 45.
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w przypadku, gdy licencjodawca zastrzegł, że nie zezwala na taką eksploatację jego utworu. Jeżeli dojdzie do takiego naruszenia umowy, licencja
wygasa automatycznie, co oznacza, że licencjobiorca traci wszelkie prawa
do wykorzystywania utworu poza dozwolonym użytkiem.
Do essentialia negotii umów cywilnoprawnych należy nie tylko oznaczenie czasu zawarcia umowy, lecz także miejsca. Ma to kluczowe znaczenie
np. przy oznaczaniu właściwości miejscowej sądu. W przypadku umów creative commons zastosowanie znajdzie art. 70 k.c., który stanowi, że w przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej lub gdy dojście do oferenta
oświadczenia o przyjęciu oferty nie jest wymagane, umowa zostaje zawarta
w miejscu zamieszkania albo w siedzibie oferenta w chwili zawarcia umowy.

Podsumowanie
Z pewnością rozwój ruchu open content, w tym instytucji Creative Commons, jest narzędziem ułatwiającym rozwój kultury i nauki. Jednocześnie duża popularność33 tego narzędzia sprawia, że wywierana jest również
presja na zmiany ustawodawcze. Zaznaczyć jednak należy, że także sama
organizacja Creative Commons zwraca uwagę, że całkowita rezygnacja
z ochrony prawnoautorskiej jest bezcelowa. Licencje oparte na zasadzie
„pewne prawa zastrzeżone” stanowią odpowiedź na oczekiwania twórców
wobec liberalizacji i lepszego dostosowania prawa do obecnych technologii
i wyzwań. Brak unormowań prawnych odnoszących się wprost do licencji
opartych na ruchu open content stanowi wyzwanie w postaci konieczności
stosowania wnioskowania per analogiam z przepisów, które nie zawsze są
dostosowane do tej specyficznej umowy. Warto zastanowić się więc, czy nie
należałoby wprowadzić regulacji prawnych odnoszących się stricte do problematyki wolnego dostępu. Zaznaczyć też trzeba, że sama instytucja Creative
Commons podejmuje kroki mające na celu dostosowanie proponowanych
przez nią wzorców umów do porządku prawnego danego państwa. W tym
celu tworzone są oddziały tej instytucji non-profit w różnych krajach, których głównym zadaniem jest zarówno tłumaczenie oryginalnych tekstów
33
https://creativecommons.pl/2014/11/miliard-utworow-na-licencjach-cc-juz-w-przyszlym-roku/ [dostęp: 20.05.2020].
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umów, jak i dostosowywanie ich treści pod względem prawnym w taki sposób, aby nadawały się one do swobodnego użytku w obrocie cywilnoprawnym. Jednak wszelkie odstępstwa treści tłumaczonego wzorca od oryginału
powinny być szczegółowo uzasadnione. Spowodowane jest to specyfiką funkcjonowaniu w zglobalizowanym społeczeństwie. Teksty umów licencyjnych nie mogą zbytnio różnić się między różnymi państwami, ponieważ
obrót prawny i gospodarczy tymi stosunkami ma charakter ponadnarodowy i uniwersalny34.
Warte odnotowania jest także to, że w celu zwiększenia dostępności umów
licencji creative commons udostępniane są trzy wersje tej samej umowy. Najbardziej rozbudowaną wersją jest pełny tekst prawny, który napisany jest językiem prawnym. W celu ułatwienia zrozumienia treści postanowień szerszemu
gronu udostępniane jest „przystępne podsumowanie”, które w sposób prosty
objaśnia założenia treści umowy. Ostatnią wersją licencji jest tekst publikowany w formacie czytelnym dla systemów informatycznych, który pozwala na
automatyczne segregowanie w wynikach wyszukiwania utworów publikowanych na licencjach creative commons35.

https://creativecommons.pl/2015/07/konsultacje-tekstu-prawnego-licencji-creative-commons-4-0/ [dostęp: 20.05.2020].
35
https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ [dostęp: 20.05.2020].
34
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O autorstwie utworu stworzonego
przez sztuczną inteligencję

1. Uwagi ogólne
Od czasu pierwszych malowideł naskalnych po współczesność twórczość
artystyczna przeszła wiele przeobrażeń. Jednym z istotnych czynników
powodujących te zmiany był rozwój technologii, który umożliwił powstanie nowych dziedzin sztuki, takich jak fotografia, film, grafika komputerowa czy muzyka elektroniczna. Niezależnie jednak od wykorzystywania
w procesie tworzenia coraz bardziej zaawansowanych technologicznie
narzędzi niezmienne było to, że podmiotem kreującym dzieło pozostawał
człowiek. Zdolność do twórczości artystycznej jest jedną z tych właściwości, które odróżniają człowieka od innych istot. Silny związek twórcy z jego
dziełem znalazł więc też odzwierciedlenie w konstrukcji praw autorskich,
które chronią nie tylko interesy majątkowe twórcy, ale też jego niematerialną więź z dziełem, które odzwierciedla jego wrażliwość, wyraża jego
uczucia, myśli, przekonania.

2. Rozwój twórczości wykorzystującej sztuczną inteligencję
Rozwój technologii doprowadza jednak do sytuacji, w której możliwe staje
się tworzenie utworów przez maszyny wykorzystujące sztuczną inteligencję.
Owocem projektu The next Rembrandt jest wydrukowany na drukarce 3D
obraz przypominający styl malarski Rembrandta. Oprogramowanie stojące
za tym dziełem przeanalizowało fragmenty obrazów niderlandzkiego malarza, aby zrozumieć i odwzorować cechy charakterystyczne jego twórczości,
takie jak geometria, kompozycja, materiały malarskie czy typowe cechy
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twarzy osób przedstawionych na jego obrazach1. W Japonii w 2016 r. spośród 1450 dzieł zgłoszonych do Nagrody Literackiej Hoshi Shinichi 11 przynajmniej w części nie było napisane przez człowieka, a jedno z nich, krótka
powieść science-fiction zatytułowana Dzień, w którym komputer napisał
powieść, przeszła przez pierwszy etap eliminacji2. Zgodnie z zasadami konkursu sędziowie oceniający zgłoszone książki nie znają ich autorów, a więc
oceniali powieść według tych samych kryteriów, według jakich ocenialiby utwory napisane przez człowieka3. W Londynie wystawiono musical,
w którym muzyka oraz rdzeń struktury fabuły stworzone zostały przy
użyciu sztucznej inteligencji4, a brytyjska agencja informacyjna – Press
Association (obecnie PA Media) – wykorzystała sztuczną inteligencję do
generowania artykułów o lokalnych wydarzeniach, składających się nie
tylko z samego tekstu, ale też dodanych do niego zdjęć, nagrań czy krótkich filmów5. Inne projekty zajmują się pisaniem poezji, komponowaniem
muzyki czy edycją fotografii6.
Oczywiste jest, że taka twórczość nie stanowi odzwierciedlenia artystycznej wrażliwości maszyny, lecz jest owocem działania zaprojektowanych
przez człowieka algorytmów. W wielu przypadkach, zwłaszcza na początku
eksperymentów z nowymi technologiami, stworzone w ten sposób utwory
mogą nie przedstawiać dużej wartości artystycznej. Należy jednak pamiętać, że prawo autorskie chroni utwór niezależnie od jego wartości. Dlatego
pojawiają się pytania, w jaki sposób chronić takie utwory, czy za ich autora
należy uznawać twórcę oprogramowania, które umożliwiło jego powstanie,
i czy przypisanie mu autorstwa tych utworów możliwe jest w dzisiejszym
stanie prawnym, czy też wymagałoby jego zmiany.
M. Brown, ‘New Rembrandt’ to Be Unveiled in Amsterdam, https://www.theguardian.com/
artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam [dostęp: 31.05.2020].
2
C. Olewitz, A Japanese A.I. Program Just Wrote a Short Novel, and it Almost Won a Literary Prize, https://www.digitaltrends.com/cool-tech/japanese-ai-writes-novel-passes-first-round-nationanl-literary-prize/ [dostęp: 31.05.2020].
3
Ibidem.
4
M. Brown, World’s First Computer-generated Musical to Debut in London, https://www.
theguardian.com/stage/2015/dec/01/beyond-the-fence-computer-generated-musical-greenham-common [dostęp: 31.05.2020].
5
J. Gregory, Press Association Wins Google Grant to Run News Service Written by Computers, https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/06/press-association-wins-google-grant-to-run-news-service-written-by-computers [dostęp: 31.05.2020].
6
A. Guadamuz, Artificial Intelligence and Copyright, „WIPO Magazine” 2017, no. 5, s. 17.
1
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3. Czym jest sztuczna inteligencja?
Na początku należy zadać pytanie, czym właściwie jest sztuczna inteligencja.
Od razu pojawia się trudność, gdyż w rozumieniu tego pojęcia nie ma jednomyślności. Dotychczasowe próby definiowania tego zjawiska czy też samej inteligencji jako takiej, np. ludzkiej, pochodzą z nauk innych niż prawo. Sztuczna
inteligencja może być rozumiana jako symulacja ludzkiej inteligencji i procesów decyzyjnych podejmowanych przez człowieka w celu rozwiązywania określonych problemów7. Może ona jednak również przewyższać, a w niektórych
aspektach już dziś przewyższa zdolności umysłowe człowieka. Rozróżnia się
przy tym słabą sztuczną inteligencję, która charakteryzuje się tym, że dzięki
wbudowanym algorytmom samouczącym działa w sposób autonomiczny, nie
podlegając kontroli człowieka bądź ewentualnie tylko ograniczonej kontroli
następczej, oraz silną sztuczną inteligencję, która przejawia ponadto zdolności
samopoznawcze8. Ta druga pozostaje jednak nadal jedynie hipotezą, więc może
być raczej przedmiotem rozważań futurystycznych niż analizy w świetle dzisiejszych przepisów prawa. Pojawia się pogląd, że należałoby, w szczególności
w odniesieniu do ewentualnej silnej sztucznej inteligencji, przyznać jej zdolność
prawną niezależną od osób fizycznych za nią stojących, czy to w formie jakiegoś
nowego bytu prawnego, czy też, aby uniknąć kreowania nowych bytów ponad
konieczność, traktować usamodzielnioną w pełni sztuczną inteligencję jako
jednoosobową spółkę kapitałową, w której byłaby ona jedynym wspólnikiem.
Wskazuje się przy tym, że powodami, dla których wprowadzone zostały do
obrotu prawnego osoby prawne mające taką samą zdolność prawną jak osoby
fizyczne, były kwestie sprawowania kontroli nad podejmowaną działalnością oraz związanego z nią ryzyka9. Kontrola związana jest z odpowiedzialnością. W przypadku pojawienia się organizmów gospodarczych, których
działalność zarządzana byłaby w całości przez sztuczną inteligencję, nie
wydaje się właściwe, aby osoba niemająca faktycznej kontroli nad tą działalnością ponosiła za nią odpowiedzialność całym swoim osobistym majątkiem.
Można sobie np. wyobrazić fabrykę, w której nie tylko produkcja byłaby w pełni
7
A. Chłopecki, Pojęcie inteligencji i sztucznej inteligencji [w:] Sztuczna inteligencja – szkice
prawnicze i futurologiczne, SIP Legalis 2020.
8
Ibidem.
9
A. Chłopecki, Sztuczna inteligencja a osobowość prawna [w:] Sztuczna inteligencja –
szkice prawnicze i futurologiczne, Legalis 2020.
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zautomatyzowana, ale też kierowanie procesem produkcji byłoby przeprowadzane przez sztuczną inteligencję. Samouczący się algorytm w oparciu o zgromadzone dane prognozowałby zapotrzebowanie na surowce, maszyny i części
zamienne oraz zawierał umowy na ich dostawy10. Być może możliwe byłoby
także kierowanie przez sztuczną inteligencję procesami gospodarczymi w skali
większej niż jedna jednostka produkcji. Taka swego rodzaju osoba prawna,
jakąkolwiek formę by ona przybrała, mogłaby też we własnym imieniu i na
własny rachunek zarządzać w ramach swojej działalności autorskimi prawami
majątkowymi do stworzonych przez sztuczną inteligencję utworów.
Jak już jednak wspomniano wcześniej, silna sztuczna inteligencja jest
kwestią przyszłości. Dlatego przede wszystkim należy się skupić na sytuacji
prawnej utworów tworzonych przez słabą sztuczną inteligencję, gdyż takie
powstają już dziś i problematyka ich regulacji prawnej staje się jak najbardziej aktualna. Szerzej i być może precyzyjniej można też mówić o sytuacji
prawnej utworów wygenerowanych komputerowo, którym według dzisiejszych reguł nie można przypisać ludzkiego twórcy. Takie ujęcie pozwoli na
uniknięcie sporu, czym właściwie jest sztuczna inteligencja, który aktualizowałby się każdorazowo przy konieczności stwierdzenia, czy dane oprogramowanie lub urządzenie tworzące utwór posiada cechy sztucznej inteligencji,
i według jakich kryteriów należy to oceniać.

4. Utwór stworzony z wykorzystaniem sztucznej
inteligencji w świetle prawa polskiego
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pr.aut. prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa
nie stanowi inaczej11. Twórca utworu nabywa prawo autorskie w sposób pierwotny. Za twórcę uznawana jest obecnie wyłącznie osoba fizyczna mogąca
podejmować działalność twórczą, której przejawy cechują się indywidualnym
charakterem. Dominującym założeniem aksjologicznym jest uznanie twórczej
działalności intelektualnej za właściwą jedynie istocie ludzkiej, a zatem jeżeli
A. Chłopecki, Zarządzanie i podtrzymywanie procesów produkcyjnych przez SI
[w:] Sztuczna inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne, SIP Legalis 2020.
11
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
10
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rezultat wytworzony przez komputer nie angażował działania twórczego
posługującej się nim osoby, to nie jest on utworem12. Zmieniająca się rzeczywistość technologiczna każe jednak zastanowić się, czy działaniu komputera
wykorzystującego sztuczną inteligencję nie należałoby również przypisać
znamion twórczości, jeżeli może doprowadzić do powstania takiego dzieła,
które w świetle zobiektywizowanych kryteriów większość osób, nie wiedząc,
w jaki sposób ono powstało, uznałoby za mające cechy indywidualnej twórczości. Zasadą prawa autorskiego jest, że podmiotowe prawo autorskie powstaje ex
lege na rzecz twórcy, a wyjątki od tej zasady może wprowadzać jedynie ustawa.
W obecnym stanie prawnym, który nie przewiduje wyjątku dotyczącego utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję, dzieła takie pozostawałyby niejako w próżni prawnej. Z powodu braku ludzkiego twórcy nie mogłyby być
przedmiotem praw autorskich przysługujących jakiemukolwiek podmiotowi,
nawet gdyby uznać, że są one przejawem działalności twórczej o indywidualnym
charakterze i jako takie spełniają przesłanki przewidziane w art. 1 ust. 1 pr.aut.
Można by się zastanowić, czy w drodze dynamicznej wykładni obecnie
obowiązujących przepisów można by uznać za twórcę utworu stworzonego
przez sztuczną inteligencję osobę, która napisała algorytmy odpowiedzialne
za powstanie dzieła. Proces twórczy może przecież przebiegać na wiele sposobów i z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi, także cyfrowych. Jednak w przypadku sztucznej inteligencji poziom kontroli człowieka nad tym,
jaka będzie utrwalona postać tworzonego utworu, jest wyraźnie osłabiony.
W przypadku braku szczególnej regulacji tej kwestii pozostaje więc daleko
idąca niepewność co do tego, jak traktować taką twórczość i za jaką interpretacją przepisów opowiedziałyby się stosujące je sądy.

5. Porównanie regulacji prawnych i orzecznictwa
w wybranych państwach. Możliwe rozwiązania
Podobne rozwiązania do polskiego przewidziane są także w innych kontynentalnych systemach prawnych. W doktrynie niemieckiej na temat dzieł
wygenerowanych przez komputer w odniesieniu do utworów muzycznych
12
A. Nowicka, Podmiot prawa autorskiego [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego,
t. 13: Prawo autorskie, Legalis 2020, Nb. 9.
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wypowiedział się Ulrich Loewenheim, według którego ocena stosowania
komputerów przy tworzeniu utworów muzycznych musi uwzględniać okoliczność, że utwór musi być oparty o jakąś ludzką twórczą działalność. To, co
jest wytworzone tylko przez komputer, nie ma zdolności ochronnej13. Zgodnie z art. 1 hiszpańskiego Ley Nº 22/1987, de 11 de noviembre de 1987 de
Propiedad Intelectual własność intelektualna dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego przysługuje autorowi z samego faktu jego wytworzenia, natomiast art. 5 wskazuje, że za autora uznaje się osobę fizyczną, która
stworzyła dane dzieło14. Zgodnie z art. 6 włoskiego Legge 22 aprile 1941,
n. 633 źródłem pierwotnego tytułu do nabycia prawa autorskiego jest stworzenie utworu będące przejawem pracy intelektualnej. Jak jednak zauważa
Lorenzo Attolico, percepcja pracy intelektualnej jako wyłącznie ludzkiej
aktualnie ulega szybkim zmianom, a sztuczna inteligencja może być definiowana jako symulacja ludzkiego intelektu i może wraz z dalszym rozwojem nawet ludzkie zdolności intelektualne przewyższyć15. Podobnie jednak
jak w prawie polskim, mamy tu do czynienia z sytuacją, w której pierwotne
powstanie prawa autorskiego związane jest osobą twórcy.
Możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze – zgodnie z którym wytwory działalności sztucznej inteligencji nie są przedmiotem praw autorskich i mogą być
dowolnie, komercyjnie lub niekomercyjnie, wykorzystywane przez każdego.
Zgodnie z drugim natomiast autorskie prawa majątkowe do utworu wytworzonego przez sztuczną inteligencję przyznamy człowiekowi, który przyczynił
się do wytworzenia danego komputerowo wygenerowanego dzieła poprzez
stworzenie odpowiedniego oprogramowania. Za przyjęciem pierwszego rozwiązania może przemawiać demokratyzacja dostępu do owoców rozwoju
technologicznego. Za przyjęciem drugiego rozwiązania przemawia z kolei
fakt, że przyznanie praw majątkowych twórcy oprogramowania stanowi
bodziec ekonomiczny motywujący do przedsięwzięcia działalności w tym
zakresie i wynagrodzenie za wykonaną pracę. Pierwsze rozwiązanie de facto
A. Seweryniuk, Sztuczna inteligencja w muzyce [w:] Utwór muzyczny jako przedmiot
prawa autorskiego, SIP Legalis 2020.
14
Ley Nº 22/1987, de 11 de noviembre de 1987 de Propiedad Intelectual, https://
wipolex.wipo.int/es/legislation/details/1319 [dostęp: 31.05.2020].
15
L. Attolico, Profili Giuridici delle Opere dell’Ingegno create da intelligenze artificiali,
http://www.nctm.it/news/articoli/profili-giuridici-delle-opere-dellingegno-create-da-intelligenze-artificiali [dostęp: 31.05.2020].
13
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funkcjonuje dziś w wielu systemach prawnych, jednak nie na skutek decyzji
ustawodawcy, lecz swego rodzaju luki prawnej spowodowanej wyprzedzeniem regulacji prawnych przez rozwój technologiczny. Wykreowanie nowych
praw autorskich lub innego rodzaju praw pokrewnych odnoszących się do
nowej kategorii przedmiotów i przyznanych konkretnym podmiotom może
nastąpić w wyniku decyzji prawodawcy.
Takie rozwiązanie zostało przyjęte w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z sekcją
9(3) Copyright, Designs and Patents Act 1988 w przypadku dzieł literackich,
dramatycznych, muzycznych i artystycznych, które zostały wygenerowane
komputerowo, za ich autora należy uznać osobę, która podjęła ustalenia
(ustawienia czy starania) niezbędne do stworzenia dzieła. Umieszczona
w sekcji 178 definicja stanowi, że dzieła wygenerowane komputerowo to te,
które zostały wygenerowane przez komputer w takich okolicznościach, że nie
istnieje ludzki twórca16. Jednakowo brzmiący przepis jak w sekcji 9(3) brytyjskiej ustawy znalazł się także w sekcji 5(2)(a) nowozelandzkiego Copyright Act 199417. Podobne rozwiązania zostały przyjęte w Hongkongu,
Indiach i Irlandii18. Mamy w tych przypadkach do czynienia z przyjęciem
swego rodzaju fikcji prawnej, zgodnie z którą za twórcę uznana zostanie
osoba, która nie stworzyła własnym wysiłkiem intelektualnym samego
utworu, jednak swoim działaniem umożliwiła jego powstanie. Utwór taki,
mając twórcę, a więc podmiot, który nabywa pierwotnie prawa autorskie
do utworu, może być komercjalizowany na takich samych zasadach jak
utwory stworzone w sposób tradycyjny. Prace nad uregulowaniem sytuacji
prawnej dzieł wytworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji są również
prowadzone w Japonii. Podobnie jak w rozwiązaniu brytyjskim, podmiotem uprawnionym miałaby być osoba, która stworzy algorytm wykorzystany do wytworzenia danego utworu, jednak ochrona miałaby przyjąć
kształt zbliżony do praw ochronnych na znak towarowy lub do prawa
nieuczciwej konkurencji, a stopień ochrony miałby zależeć od poziomu
popularności utworu19.
16
Copyright, Designs and Patents Act 1988, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/
contents [dostęp: 31.05.2020].
17
Copyright Act 1994, http://www.legislation.govt.nz/act/public/1994/0143/57.0/whole.
html [dostęp: 31.05.2020].
18
A. Guadamuz, Artificial Intelligence…, s. 18.
19
A. Seweryniuk, Sztuczna inteligencja…
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Nie wszystkie jednak kraje z kręgu anglosaskiej kultury prawnej zdecydowały się na przyjęcie podobnych do brytyjskich regulacji. Amerykańskie
Copyright Office zadeklarowało, że będzie rejestrować jedynie utwory stworzone przez człowieka. Powołano się na wyrok w sprawie Feist Publications
vs. Rural Telephone Service Company z 1991 r., w którym sąd stwierdził, że
prawo chroni tylko „owoce pracy intelektualnej”, które „powstają przy udziale
twórczych sił umysłu”20. W Australii istotną rolę w interpretacji prawa autorskiego w odniesieniu do dzieł tworzonych maszynowo odegrał wyrok w sprawie Acohs Pty Ltd vs. Ucorp Pty Ltd, któremu warto przyjrzeć się bliżej ze
względu na nowatorski charakter sprawy i analizę różnych możliwych rozwiązań, którą przeprowadził sąd. Sprawa z powództwa spółki Acohs zajmującej
się tworzeniem za pomocą odpowiedniego oprogramowania kart charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczyła praw do wytworzonych w ten
sposób kart oraz wykorzystanego w tym procesie kodu źródłowego. Karty
te generowane były przez program komputerowy po wprowadzeniu przez
użytkownika danych dotyczących konkretnej substancji. Dla każdej karty
tworzony był kod źródłowy, który następnie był wykorzystywany do wygenerowania karty substancji. Chcąc zapobiec kopiowaniu kart, spółka twierdziła,
że przysługuje jej prawo do każdej karty, a także do kodu źródłowego każdej
karty. Sąd musiał odpowiedzieć na dwa pytania: czy kod źródłowy kart może
być uznany za oryginalne dzieło literackie oraz kto jest w rozumieniu prawa
autorskiego twórcą kart, a w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pierwsze
pytanie, odpowiadających im kodów źródłowych. Odpowiadając na pierwsze
pytanie, sąd uznał, że indywidualne kody źródłowe generowane przez oprogramowanie spółki Acohs dla każdej tworzonej karty nie spełniają przesłanki
oryginalności, a zatem nie są one chronionymi prawnie utworami, przyznał
jednak przymiot oryginalności samym kartom. Sąd nie podzielił jednak
argumentów, jakoby karty te były utworami współautorskimi stworzonymi
przez twórców oprogramowania oraz użytkowników wprowadzających dane.
Osoby te działały niezależnie od siebie, nie będąc w porozumieniu obejmującym stworzenie utworu. Nie można też w ogóle uznać za twórców użytkowników, którzy nie musieli mieć żadnego zrozumienia procesu prowadzącego
do powstania efektu końcowego w postaci kart, a jedyną ich aktywnością było
20

A. Guadamuz, Artificial Intelligence…, s. 18.
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wprowadzenie danych w odpowiednie pola interfejsu oprogramowania, co
trudno uznać za działalność twórczą. Sąd nie uznał też za autorów kart twórców oprogramowania, wskazując, że stworzyli oni jedynie samo oprogramowanie, które następnie wygenerowało kody źródłowe oraz karty21. Oznacza to,
że karty te, pomimo że mogłyby spełniać podstawowe przesłanki pozwalające
uznać je za oryginalne utwory, w przypadku stwierdzenia braku twórcy nie
korzystają z ochrony prawnej. Istnieje zatem ryzyko swobodnego kopiowania kart, przez co utrudniona jest komercjalizacja oprogramowania w sytuacji braku ochrony interesów jego twórców oraz podmiotów zajmujących się
dostarczaniem oprogramowania użytkownikom. Taki wyrok sądu wydaje się
właściwy w obowiązującym stanie prawnym, jednak skłania do zastanowienia
się, czy nie należałoby tych przepisów znowelizować, przystosowując je do
zmieniającej się rzeczywistości technologicznej. Trzeba przy tym zauważyć, że
oprogramowanie, o którym mowa w powyższej sprawie, trudno raczej uznać
za przykład sztucznej inteligencji. Do powstania kart i kodów źródłowych
użyte zostało tradycyjne oprogramowanie niekorzystające z algorytmów
samouczących. Mieliśmy zatem do czynienia z szerszą znaczeniowo kategorią utworów wygenerowanych komputerowo. Ich sytuacja prawna jest jednak
taka sama, rozumowanie przedstawione przez sąd w tej sprawie odnosiłoby
się również, a nawet tym bardziej do utworów stworzonych przez sztuczną
inteligencję, w przypadku których związek twórcy pierwotnego oprogramowania z końcowym rezultatem w postaci utworu jest jeszcze luźniejszy.

6. Prawo autorskie w krajach kultury prawa stanowionego i krajach
common law i jego przenikanie we współczesnym świecie
Można postawić pytanie, czy rozwiązanie oparte na brytyjskiej regulacji nadawałoby się do wprowadzenia również i w polskim systemie prawnym, czy też
szerzej w kontynentalnych systemach prawnych. W doktrynie pojawiają się

Wyrok Federal Court of Australia z 2 marca 2012 r. w sprawie Acohs Pty Ltd
vs. Ucorp Pty Ltd [2012] FCAFC 16, http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/
cth/FCAFC/2012/16.html [dostęp: 31.05.2020].
21
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w tej kwestii wątpliwości22. Należy zauważyć istotną różnicę w rozumieniu
podmiotowego prawa autorskiego w anglosaskich oraz kontynentalnych
systemach prawnych, która może wyjaśniać odmienne podejście do kwestii autorstwa dzieł generowanych komputerowo. Wskazuje się, że pojęcia
angloamerykańskiego copyright oraz kontynentalnego prawa autorskiego,
choć zbliżone, nie są tożsame. Różnice te jednak obecnie stopniowo się
zacierają z racji przenikania się obu systemów w zglobalizowanym świecie, w szczególności od czasu przyjęcia konwencji berneńskiej23, a także na
skutek działań harmonizacyjnych Unii Europejskiej w dziedzinie prawa
autorskiego. System copyright, będąc bardziej komercyjnie zorientowanym,
stawia przede wszystkim nacisk na regulację działalności w dziedzinie eksploatacji utworu, dając tym samym szersze pole do przyznawania praw do
utworu osobie niebędącej jego twórcą, podczas gdy system prawa autorskiego,
będąc głębiej zakorzenionym w ochronie indywidualnej twórczości i moralnego prawa twórcy do swojego dzieła, jest w tej kwestii mniej elastyczny.
Widać to na przykładzie dopuszczenia w tradycji angloamerykańskiej
works for hire, w przypadku których prawo do utworu może być przypisane innej osobie niż jego twórca, czy też w przypadku praw do nagrań,
które traktowane są jak prawa autorskie, a nie pokrewne24. Jak jednak wskazano wyżej, już dziś systemy te przenikają się, a pogłębianie ich związków
wydaje się nieuniknione w toku intensyfikującej się międzynarodowej integracji gospodarczej.
Właściwe wydaje się też, by tworząc regulacje prawne nowych zjawisk
technologicznych, kierować się podejściem utylitarnym i szukać rozwiązań
przede wszystkim pod kątem ich użyteczności i racjonalności ekonomicznej,
niezależnie od tego, z jakich systemów prawnych się one pierwotnie wywodzą. Należy też zauważyć, że o ile anglosaskie rozumienie prawa autorskiego
sprzyja powstaniu i przyjęciu brytyjskiego rozwiązania w kwestii dzieł stworzonych komputerowo, to w różnych krajach z kręgu tradycji copyright nie
ma w tej kwestii jednomyślności. We wszystkich tych wskazanych wcześniej
krajach, w których przyjęto rozwiązanie oparte na brytyjskim, wynikało to
A. Seweryniuk, Sztuczna inteligencja…
Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych
sporządzony w Paryżu 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474).
24
D. Lipszyc, Copyright and Neighbouring Rights, Paris 1999, s. 47 i n.
22
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z woli ustawodawcy, który zdecydował się w taki sposób uregulować tę kwestię, tam natomiast, gdzie takiej regulacji nie podjęto, jak w Stanach Zjednoczonych czy Australii, sądy oraz organy administracji także trzymają się
koncepcji, zgodnie z którą prawo do utworu przysługuje wyłącznie ludzkiemu twórcy rozumianemu w sposób tradycyjny. Wydaje się, że kwestią
czasu jest pojawienie się regulacji podobnych do brytyjskich też w krajach
z tradycji droit d’auteur.

Podsumowanie
Jak pokazują wspomniane na początku niniejszych rozważań przykłady,
problematyka dzieł tworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji przestała
być zagadnieniem jedynie teoretycznym i stała się wyzwaniem nie tylko
dla doktryny prawa, ale również dla podmiotów stanowiących oraz stosujących prawo. Pojawiły się też pierwsze próby regulacji tego zagadnienia,
a także pierwsze spory sądowe dotyczące autorstwa utworów wygenerowanych komputerowo. Wraz z rozwojem technologicznym rozpowszechnienie utworów stworzonych za pomocą sztucznej inteligencji będzie zapewne
rosło. Kwestia ta wymaga regulacji, które wyeliminują niepewność prawną
i stworzą odpowiednie warunki dla rozwoju nowych technologii i wykorzystania ich dla dobra społecznego. Szukając rozwiązań, należy przede wszystkim kierować się oceną ich skutków. Warto korzystać z doświadczeń innych
krajów, także tych, w których systemach prawnych konstrukcja praw autorskich różni się od modelu przyjętego w polskim ustawodawstwie. Przydatnym narzędziem jest analiza skutków istniejących już regulacji pod kątem
ich efektywności w realizacji zamierzonych przez ustawodawcę celów oraz
wpływu na kulturę, gospodarkę i rozwój innowacji.

Mateusz Lis

Przesłanki prawa cytatu

1. Uwagi ogólne
W dobie cyfryzacji i rosnącego postępu cywilizacyjnego przejawiającego się
m.in. rozwojem technologicznym, w szczególności pojawieniem się nowego
medium umożliwiającego globalną komunikację – internetu, ustawodawca
stanął przed problemem rozpowszechniania za pomocą nowego medium
najróżniejszych form twórczości autorskiej1. Internet wraz z nowymi nośnikami pozwalającymi na gromadzenie znacznych ilości danych stał się
miejscem, w którym udostępnia się obecnie ogromne ilości najrozmaitszej
twórczości, a co za tym idzie – stwarza to również możliwość wszelkiego
rodzaju nadużyć.
W ustawie z 4 dnia lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych legislator uregulował kwestię ochrony praw autorskich, a także możliwość
korzystania z cudzej twórczości w sposób zgodny z prawem oraz nienaruszający interesu autora poprzez wprowadzenie odpowiednich instytucji w ramach
dozwolonego użytku. Co do zasady rozpowszechnianie, czy to w celach informacyjnych, czy też komercyjnych, wymaga zgody autora, jednak ustawodawca,
zdając sobie sprawę, iż w pewnych okolicznościach wykorzystywanie czyjegoś
dorobku jest niezbędne do powstawania nowych, aktualniejszych treści czy też
w celach informacyjnych bądź edukacyjnych, dopuścił możliwość wykorzystywania przez twórców dorobku innych autorów w swoich dziełach. Mając na
uwadze powyższe okoliczności, ustawodawca umieścił we wspomnianej powyżej ustawie instytucję powszechnie znaną jako prawo cytatu.
Kolejne części poświęcone zostaną przedstawieniu zagadnień dotyczących instytucji prawa cytatu (art. 29 pr.aut.) oraz wykorzystywaniu tego
środka w zakresie dozwolonego użytku w internecie.
1
L. Górnicki, Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej, Wrocław 2013, s. 13.
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2. Prawo cytatu w ogólności
Dozwolony użytek w ramach cytatu uregulowany został przez ustawodawcę
w art. 29 pr.aut. Co do zasady oznacza to ograniczenie wyłącznego prawa autorskiego na rzecz wykorzystywania cudzej twórczości w działalności naukowej,
dydaktycznej, publicystycznej oraz artystycznej2. Omawiane wyłączenie znajduje swoje zakorzenienie zarówno w dotychczasowych polskich regulacjach
prawa autorskiego (ustawy z 1926 i 1952 r.), jak i aktach prawa międzynarodowego. Aktualne prawo cytatu zostało oparte na treści art. 10 ust. 1 konwencji berneńskiej oraz art. 5 ust. 3 lit. d dyrektywy 2001/29/WE.
Wykorzystywanie cudzych utworów w ramach instytucji prawa cytatu
powinno przybierać formę „przytaczania”, jednak ustawa nie zawiera definicji legalnej tego terminu. Wobec takich okoliczności przyjąć należy, iż
pojęcie to interpretować trzeba na gruncie znaczeń potocznych i słownikowych. Za „przytaczanie” uznać trzeba podawanie dosłownie lub w przybliżeniu czyjejś wypowiedzi lub tekstu pisanego3 lub możność korzystania
z utworu na każdym możliwym polu eksploatacji4. Cytowanie natomiast
można również rozumieć jako wprowadzanie urywków utworów bądź całości drobnych utworów do stworzonego osobiście dzieła5. Artykuł 29 pr.aut.
reguluje zasady dotyczące korzystania z utworów, wobec których nie wygasły majątkowe prawa autorskie. Wraz z upływem czasu, a co za tym idzie –
wygaśnięciem majątkowych praw autorskich cytowanie cudzych utworów
jest ograniczone jedynie przez przepisy regulujące osobiste prawa autorskie.

3. Przesłanki dopuszczalności prawa cytatu
Ustawodawca w art. 29 pr.aut. zawarł przesłanki, które należy spełnić kumulatywnie, aby móc w sposób legalny korzystać z dozwolonego użytku w ramach
E. Traple [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie. Komentarz, 2011, s. 267;
J. Maciąg, Prawa autorskie a użytek szkolny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1996, nr 1 (75), s. 89.
3
https://sjp.pwn.pl/slowniki/przytaczanie.html [dostęp: 15.01.2021].
4
S. Stanisławska-Kloc [w:] D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa
2014, s. 455.
5
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, 2016, s. 235.
2
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prawa cytatu. W myśl powyższego przepisu 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 twórczości6. Do tych przesłanek należą: samoistność utworu cytującego, uprzednie rozpowszechnienie
utworu cytowanego, rozmiar cytatu, cel cytatu oraz oznaczenie źródła.
Przytaczanie cudzej twórczości, tj. urywków bądź całości utworów, może
występować tylko w innym utworze, jednak ustawodawca dodaje w tym
miejscu wymóg stanowienia „samoistnej całości” utworu cytującego. Określenie to jest przedmiotem wielu sporów i wydaje się mieścić między dwoma
skrajnymi stanowiskami. Pierwsze z nich sprowadza się do konstatacji,
iż samoistność utworu miałaby oznaczać, że dzieło cytujące jest twórcze i oryginalne niezależnie od umieszczonych w nim cytatów7. Jednak takie stanowisko doprowadziłoby do znacznych utrudnień w prowadzeniu działalności
krytycznej czy naukowej. Niemożliwe wydaje się pozbawienie danego dzieła
wszystkich zaczerpnięć, przywołań, przytoczeń itp., ponieważ tworzą one
całość dzieła i posiadają one ogromny wpływ na jego treść i odbiór. W przypadku drugiego stanowiska „przytaczanie” oznaczałoby przywoływanie dowolnej liczby i długości cudzych utworów i dodawanie do nich krótkich komentarzy,
dzięki czemu tworzyłyby one łączną „nową” całość8. Wobec zaprezentowanych
stanowisk racjonalne wydaje się zajecie stanowiska pośredniego oraz indywidualne badanie relacji między cytatem a „samoistnym” utworem. Zależność
tę przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2004 r., podsumowując, że przytaczany urywek lub też cały drobny utwór powinien pozostawać w odpowiedniej proporcji do wkładu twórczości własnej, aby nie było
zastrzeżeń co do tego, że powstało samoistne dzieło9. Cytat stanowi zatem element akcesoryjny względem utworu, wzbogacając przy tym utwór cytujący
i czyniąc go bardziej atrakcyjnym, bogatszym, a także pozwalając rzetelnie
przedstawić poglądy innych autorów10.
B. Witucki, A. Hlebicka-Józefowicz [w:] D. Wetoszka (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2020.
7
B. Michalski, Uprawnienia do cytowania w polskim prawie autorskim, cz. II, „Prasa
Techniczna” 1987, nr 1, s. 18.
8
Wyrok SA w Warszawie z dnia 26 października 2017 r., sygn. I ACa 1159/16 Legalis.
9
Wyrok SN dnia 23 listopada 2004 r., sygn. I CK 232/04, OSNC 2005, nr 11, poz. 195.
10
L. Małek, Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011, s. 239.
6
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Utwór cytowany, aby móc być przytaczany w innych utworach, musi zostać
rozpowszechniony. W przypadku braku takiego rozpowszechnienia niezbędna
jest zgoda autora. Powoduje to wiele problemów natury informacyjnej. Trudno
jest wymagać sprawdzenia, czy utwór cytowany został udostępniony za zgodą
autora. Przez rozpowszechnienie należy rozumieć udostępnienie publiczne.
Interesującym pomysłem wydaje się dopuszczenie teorii sformułowanej na
gruncie prawa przedruku przez Elżbietę Traple, tj. teorii „faktów zewnętrznie
rozpoznawalnych dla innych podmiotów”11, oraz przyjęcie, że w przypadku
korzystania w celu przedruku i cytatu z rozpowszechnionego bezprawnie
utworu nie dochodzi do naruszenia prawa autorskiego12.
W ramach prawa cytatu inkorporować do własnego utworu można urywki
rozpowszechnionych utworów. Brak jest na tym gruncie dominującej teorii
pomimo wielu prób. Przyjąć zatem można, iż ustawodawca używa określenia
„urywek” w jego potocznym rozumieniu, jako krótki fragment utworu lub jako
konieczność zachowania przez urywek sensu czy niemożność jego podzielenia.
Rozmiar cytatu odnosić należy – a casu ad casum – zarówno do relacji przejęcia
do cytowanego dzieła, jak i do stosunku objętościowego przytoczenia do wielkości
utworu, w którym elementy zapożyczone zostały umieszczone13. Również określenie „drobne utwory” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, jednak
przyjąć należy, iż w tym przypadku możliwe jest zastosowanie analogii co do
niepodzielności drobnego utworu i zachowania przez niego sensu.
Legislator, wprowadzając istotną nowelizację ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych w 2015 r., umożliwił cytowanie w całości rozpowszechnionych utworów fotograficznych i plastycznych. Ograniczenia co
do wielkości w przypadku utworów plastycznych i fotograficznych wydają
się bezcelowe, jednak istnieją i służą ograniczeniu reprodukowania zbiorów dzieł artystycznych bez zgody autora. Umieszczanie takiego utworu
w zbiorze, dodanie okrojonego, a wręcz lakonicznego komentarza i sprzedaż takiego zbioru jako zbioru opracowania krytycznego prowadziłoby do
nadużycia instytucji z art. 29 pr.aut.14
11
E. Traple [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie. Komentarz, Warszawa
2011, art. 25, pkt 3.
12
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, rozdz. III, pkt 5.4.1.5.
13
L. Małek, Cytat w świetle…, rozdz. VII, pkt 4.3.1.3.
14
G. Pacek [w:] A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, Warszawa 2019.
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4. Cel prawa cytatu
Obok przesłanek, które należy spełnić, aby w sposób prawidłowy i legalny
korzystać z instytucji prawa cytatu zawartych w art. 29, ustawodawca wymienia też cel jako jedną z istotnych przesłanek. Wyróżnia cztery cele, dla realizacji
których wolno posłużyć się cytatem: wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna
lub naukowa, nauczanie oraz prawa gatunku twórczości15. Katalog dopuszczalnych celów wymieniony w omawianym przepisie jest otwarty. Oznacza to,
iż możliwe jest powoływanie się na inne, niewymienione expressis verbis cele
cytowania. Wystarczy, aby posiadały one znamiona „podobieństwa” do tych
wymienionych w ustawie. W uzasadnieniu projektu zmiany ustawy pr.aut.
z 2015 r. można znaleźć takie wskazanie celu cytowania, jak cytowanie dla
celów estetycznych i jako motto16. W doktrynie natomiast przyjmuje się, że
funkcje cytatu mogą być wypełnione przez cytowania dla ilustracji historycznych lub innych dzieł naukowych, dla udokumentowania szczególnego
poglądu lub argumentu, w celu prawniczym, politycznym lub rozrywkowym, a także w celach artystycznych oraz dla ilustracji tekstu lub jako podstawa do dyskusji np. w książkach o stylach artystycznych17. Wspomnieć
należy, iż katalog celów nie może być interpretowany dowolnie w sposób
umożliwiający nadużywanie instytucji prawa cytatu i w konsekwencji prowadząc do wypaczenia jego sensu, dlatego w każdym sporze cel sprawdzany
jest każdorazowo indywidualnie.
Wyjaśnienie polega na przedstawieniu cytowanego fragmentu w sposób
jasny i zrozumiały, i również sprowadza się do przedstawiania jakichś racji,
argumentów, usprawiedliwienia lub stanowiska, które mogą wzmocnić
argumentację czy punkt widzenia autora. Cytat mający na celu wyjaśnienie powinien pojawić się w miejscu, w którym zrozumienie treści
zawartych w utworze jest utrudnione bądź niemożliwe. Użycie w takich
okolicznościach cytatu służy usunięciu wątpliwości przy zrozumieniu
określonych treści18.
15
P. Ślęzak [w:] P. Ślęzak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, Warszawa 2017.
16
Por. druk sejmowy nr 3449, s. 23, uzasadnienia.
17
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, rozdz. III, pkt 5.4.3.
18
L. Małek, Cytat w świetle…, s. 268–269.
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Poprzez polemikę rozumieć należy prowadzenie dyskusji publicznej na
istotne tematy, takie jak: polityczne, społeczne czy kulturowe. Polemika
powstaje w wyniku wyrażenia odmiennego, dosyć często opozycyjnego
stanowiska wobec argumentacji innej osoby bądź jej poglądów. Istotą tego
celu jest umożliwienie zaprezentowania własnego, odmiennego od przytaczanego stanowiska19.
Analiza to proces polegający na rozbiciu pewnego złożonego całościowo
problemu, zagadnienia bądź też zjawiska na poszczególne elementy czy
również części składowe w celu ich zbadania i wyciągnięcia wniosków wraz
z wyrażeniem opinii lub oceny, których treść zdeterminowana jest przez
określone wartości (np. estetyczne, moralne). Nadmienić należy, iż z istoty
celu cytatu w przypadku analizy krytycznej lub naukowej uzasadnione jest,
że analiza w ramach dzieła cytującego może opierać się szerzej na dziele
cytowanym niż w innych przypadkach. Sąd Apelacyjny w Łodzi pozostał
przy stanowisku, iż w celu lepszego zrozumienia krytyki analizowanego
dzieła odbiorca takiej analizy powinien zapoznać się wcześniej z dokładnymi fragmentami analizowanego utworu20.
Nauczanie należy rozumieć jako zaplanowaną oraz systematyczną pracę
ucznia z nauczycielem prowadzącą do utrwalenia wiedzy i zmian w osobowości wskutek gromadzenia wiedzy i doświadczania wartości własnej działalności praktycznej. Uczenie się natomiast jest pewnym procesem nabywania
nowych doświadczeń, poznania, a także ćwiczeń, podczas którego dochodzi
do powstania nowych form zachowania lub do zmiany nabytych uprzednio
form21. Nie ma jednak podstaw, aby ograniczyć nauczanie wyłącznie do zinstytucjonalizowanego systemu oświaty. Przytaczanie cudzych utworów w celu
nauczania występuje w opracowaniach o charakterze edukacyjnym używanych w różnych formach kształcenia, zarówno wyższego (akademickiego),
jak i podstawowego (szkolnego), np. artykułach naukowych, broszurach lub
prezentacjach stanowiących materiały naukowe.
Interpretacja użytego przez ustawodawcę sformułowania „prawa gatunku
twórczości” powoduje trudności. W pierwszej kolejności należy nadmienić,
że wyrażenie to jest przedmiotem sporów i dyskusji w nauce. Dominującym
19
20
21

M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 2000.
Wyroku SA w Łodzi z dnia 17 grudnia 2002 r., sygn. I ACa 254/02.
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987, s. 55–56.
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stanowiskiem w kwestii posługiwania się cytatem w ramach praw gatunku
twórczości jest dopuszczenie samodzielnej twórczości nawiązującej w sposób
całkowicie jednoznaczny do cudzego dzieła. Rozumieć przez to należy utwory,
które tradycyjnie nawiązują do cudzych utworów. Brak możliwości nawiązywania do cudzej twórczości przekreślałby możliwość tworzenia tego typu
utworów22. Odmienne stanowisko traktuje natomiast „prawa gatunku twórczości” jako klauzulę generalną, która umożliwia przytoczenie we własnym
utworze fragmentu cudzego utworu, ilekroć twórca wykaże, iż posłużenie się
cytatem jest konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu twórczego23. Jako
przykłady cytowania uzasadnionego prawami gatunku twórczości wymienia
się parodię, pastisz oraz karykaturę. W obecnym stanie prawnym wykorzystywanie utworów w ramach wymienionych powyżej gatunków twórczości
zostało uregulowane w odrębnym przepisie, tj. art 291 pr.aut.
Ostatnim wymaganym warunkiem potrzebnym do poprawnego korzystania z instytucji prawa cytatu jest oznaczenie poprawnie cytatu, podanie
źródła i twórcy cytowanego utworu. Brak poprawnego oznaczenia cytatu,
podania źródła lub twórcy lub niewłaściwe dane stanowić będą naruszenie praw osobistych twórcy24, a według części doktryny – naruszenie praw
majątkowych twórcy.

5. Parodia, pastisz i karykatura
Przepis art. 291 pr.aut. został wprowadzony w związku z nowelizacją z 2015 r.25
W poprzednim stanie prawnym dopuszczalność posługiwania się parodią,
pastiszem i karykaturą mieściła się ramach obowiązującego szeroko prawa
cytatu, dokładniej w części dotyczącej prawa gatunku twórczości. Legislator
jednak dokonał kwalifikacji i wyodrębnienia szczególnych form twórczości, takich jak parodia, pastisz czy karykatura. Wyodrębnienie to stanowi
S. Stanisławska-Kloc [w:] D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2014, s. 464.
23
R. Golat, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa–
Jaktorów 2002, s. 280.
24
Wyrok SA w Warszawie z dnia 29 grudnia 2000 r., sygn. I ACa 768/00.
25
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 994).
22
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implementację do polskiego porządku prawnego dotyczącego prawa autorskiego odrębnego od prawa cytatu wyjątku zawartego w art. 5 ust. 3 lit. k
dyrektywy 2001/29/WE.
W celu skorzystania z instytucji zawartej w art. 291 pr.aut. należy spełnić
pewne przesłanki. Dopuszczalne jest korzystanie z utworów, jednak ma ono
być wyłącznie na potrzeby parodii, pastiszu oraz karykatury. Ma się odbywać
w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków. W odróżnieniu od cytatu
zawartego w art. 29, ustawa nie nakłada w stosunku do adresata żadnych
ograniczeń dotyczących użycia utworu jako utworu w rozumieniu pr.aut.
Oznacza to, że w ramach parodii, karykatury i pastiszu można wykorzystywać fragmenty innych utworów nie tylko w celach związanych z wyjaśnianiem, analizą krytyczną itd. Co więcej, korzystać można ze wszystkich
utworów, przy czym utwory te nie muszą być rozpowszechnione. Korzystać
z utworu można na każdym polu eksploatacji. Ustawodawca nie wskazał też
katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z tej instytucji, przyjąć
zatem należy, iż każdy jest uprawniony do korzystania26.
Parodia autora, gatunku lub stylu jest to świadome naśladowanie w celu
wyśmiania27. Działanie takie pełni zazwyczaj funkcję satyryczną bądź humorystyczną. W tym miejscu należy przytoczyć stanowisko Trybunału Sprawiedliwości z uwagi na istotne znaczenie dla wykładni instytucji z art. 291 pr.aut.
W orzeczeniu z 3 września 2014 r. (C-201/13, Deckmyn i Vrijheidsfonds)28
Trybunał stwierdził, iż art. 5 ust. 3 lit. k dyrektywy 2001/29/WE należy interpretować tak, że zawarte w tym przepisie pojęcie parodii stanowi pojęcie
autonomiczne prawa Unii, a istotnymi cechami charakterystycznymi parodii
jest, po pierwsze, to, że nawiązuje ona do istniejącego utworu, jednocześnie
wykazując w porównaniu z nim uchwytne różnice, a po drugie, to, że stanowi
wypowiedź humorystyczną lub żartobliwą.
Pastisz to utwór będący świadomym naśladowaniem stylu określonego
twórcy, gatunku twórcy, podobny do parodii, jednak różniący się brakiem przejaskrawienia, kondensacji oraz karykatury cech naśladowanego
26
P. Ślęzak [w:] P. Ślęzak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017.
27
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 244.
28
E. Laskowska-Litak, Parodia a prawo autorskie – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.09.2014 r., C-201/13, Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW przeciwko Helena
Vandersteen i inni, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 8, s. 53–59.
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pierwowzoru utworu w konwencji charakterystycznej dla danego twórcy,
gatunku, prądu czy epoki29.
Karykatura natomiast jest formą przejaskrawionego sposobu przedstawiania postaci, wydarzeń. Polega na ośmieszającym wyolbrzymianiu charakterystycznych cech. Przejawia się w zniekształcaniu, wykrzywianiu właściwego,
naturalnego charakteru czegoś lub kogoś, wręcz deformacji30.
Opis istotnych cech parodii, pastiszu oraz karykatury jest niezbędny
z uwagi na wymóg zawarty w art. 291. Otóż korzystanie z utworów jest możliwe tylko w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości,
zatem wyłącznie w granicach wyznaczonych przez praktykę i specyfikę parodii, pastiszu i karykatury. Takie sformułowanie przysparza wiele problemów
i sprawia wiele trudności w zastosowaniu w praktyce z uwagi na rozmyte granice między poszczególnymi gatunkami artystycznymi31.

Podsumowanie
Podsumowując, podkreślić należy, że instytucja prawa cytatu należy do
najczęściej wykorzystywanych regulacji spośród powszechnie stosowanych
w ramach dozwolonego użytku. Ustawodawca, umożliwiając korzystanie
z cudzego dorobku twórczego przy zachowaniu niezbędnych wymagań,
narzucił obowiązek oznaczania w sposób prawidłowy autorstwa użytych
w części lub całości dzieł innych autorów. Ograniczenia, jakie nakłada
ustawodawca, są w pełni uzasadnione z uwagi na potencjalne zagrożenia
płynące z cyfryzacji, w szczególności publikacji twórczości na różnych portalach bądź serwisach internetowych, takich jak np. YouTube. Ochrona
taka jest niezbędna z uwagi na szybkość przesyłania informacji i względną
anonimowość użytkowników publikujących treści, których autorami nie
są. Znajomość regulacji dotyczących prawa cytatu przez twórców wydaje
się kluczowa ze względu na potencjalne roszczenia, jakie mogą zostać
M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 2000, s. 31.
A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1,
Warszawa 1998, s. 365.
31
G. Pacek [w:] A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, Warszawa 2019.
29
30
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skierowane przeciw twórcy wskutek błędnego korzystania z tej instytucji. W szczególności takimi roszczeniami są roszczenia o odszkodowanie
czy też roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści materialnych prawowitemu twórcy. Pewnych niedogodności czy też problemów może dostarczyć
interpretacja sformułowań, dosyć często nieostrych bądź bazujących na
ich rozumieniu potocznym, użytych przez ustawodawcę przy konstrukcji
instytucji prawa cytatu. Autorzy tworzący swoje nowe, oryginalne dzieła
powinni świadomie i zgodnie z prawem korzystać z instytucji umożliwiającej wykorzystywanie cudzej twórczości. To przełożyłoby się na zwiększenie
świadomości szerszego kręgu odbiorców na temat instytucji prawa cytatu.
Wpłynęłoby również na zmniejszenie się liczby postępowań związanych
z naruszeniem praw autorskich przez błędne zastosowanie instytucji prawa
cytatu bądź niezastosowanie jej w ogóle.

Magdalena Pieczniak

Prawo do wizerunku w dobie
cyfryzacji dóbr osobistych

1. Uwagi ogólne
Można stwierdzić, że obecne uregulowanie ochrony wizerunku ma swoje
podstawy historyczne w ustawach o prawie autorskim z 1952 i 1926 r.1
Natomiast wraz z postępem technicznym, w szczególności informatycznym,
wizerunek stał się dobrem osobistym wymagającym szczególnej ochrony.
Bezsprzecznie wpływa na tę potrzebę także szybki postęp w rozwoju środków masowego przekazu, m.in. jednego z podstawowych źródeł informacji, jakim stał się internet. Postęp w dziedzinie technologii należy uznać za
pozytywny aspekt rozwoju, jednak ze względu na łatwość utrwalania, przechowywania i rozpowszechniania wizerunku w obecnych czasach sprzyja
on zwiększeniu ryzyka naruszenia prawa do wizerunku2.
Analiza ochrony prawa do wizerunku w kontekście cyfryzacji dóbr
osobistych wiąże się z analizą praw wynikających z samej Konstytucji RP
z dnia 2 kwietnia 1997 r.3 Przede wszystkim mowa tutaj o ochronie prawa
do prywatności oraz życia prywatnego, ale również prawa do swobodnej
wypowiedzi oraz wolnych mediów, które mogą poniekąd wpływać na ich
ograniczenie. Jest to związane z koniecznością „szacowania” nie tylko różnych dóbr osobistych jako bezwzględnych praw podmiotowych4, ale niekiedy miarkowania interesu prywatnego i publicznego.
1
K. Bojańczyk [w:] W. Machała, R.M Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Komentarz, Warszawa 2019, WKP, Lex, uwaga I do art. 81; ustawa z dnia 10 lipca 1952 r.
o prawie autorskim (Dz.U. z 1952 r. Nr 34 poz. 234); ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie
autorskiem (Dz.U. z 1926 r. Nr 48, poz. 286).
2
J. Ryba, Ochrona prawa do wizerunku, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2017, nr 2, s. 30.
3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. poz. 483).
4
W. Lis, Publikacja listu gończego a ochrona prawa do wizerunku, „Przegląd Sądowy”
2013, nr 3, s. 51–67.
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Zagadnienie dotyczące ochrony dóbr osobistych takich jak wizerunek
w dobie ich powszechnej cyfryzacji składa się z wielu aspektów. Przede
wszystkim należy zwrócić uwagę na ilość powszechnie dostępnych platform, aplikacji czy mówiąc ogólnie – form i sposobów, które umożliwiają
utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku bez wymaganej zgody.

2. Pojęcie wizerunku
Kluczowe dla rozważań nad prawem do wizerunku jest zdefiniowanie samego
pojęcia „wizerunek”. Do tej pory nie posiada ono kompleksowej definicji ustawowej w żadnym akcie prawnym, który choćby pośrednio stanowił o kwestiach związanych z ochroną tego dobra osobistego. Często powoływana
i stosowana jest definicja tego pojęcia. Wizerunek należy więc rozumieć
jako czyjąś podobiznę na rysunku, obrazie, zdjęciu itp., jak również sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana5. W praktyce przyjęto więc interpretowanie wizerunku jako podobizny określonej
osoby w formie fotografii, obrazu lub rysunku. Za mającą najbardziej doniosłe z praktycznego punktu widzenia przy dzisiejszym rozwoju technologii,
a także najczęściej stosowaną formę utrwalenia wizerunku należy, jak się
wydaje, uznać fotografię.
Z kolei w orzecznictwie często prezentowanym poglądem jest ten, który
przyjmuje, że na wizerunek składa się zespół rozpoznawalnych cech fizycznych umożliwiających identyfikację określonej osoby. Według tego poglądu
wizerunek stanowi wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby6. Wizerunkiem jest wtedy także takie odzwierciedlenie obrazu fizycznego, które nie
musi zostać utrwalone na nośniku materialnym, może więc przybrać formę
ulotną. Wyłącznym środkiem komunikacji wizerunku może być obraz lub
w ogólności środki wizualne7. W doktrynie wielu autorów proponuje własną
5
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/wizerunek.html [dostęp:
6.03.2021].
6
J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa
pokrewne, Warszawa 2011, s. 519.
7
Wyrok SA w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. VI ACa 1781/15, Lex nr 2402439.
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definicję pojęcia „wizerunek”. Wśród nich można wyróżnić dwa główne stanowiska. Zgodnie z pierwszym poglądem wizerunek to po prostu wygląd
człowieka. Pogląd ten reprezentują m.in. Elżbieta Wojnicka8, Krzysztof Stefaniuk9 oraz Janusz Barta i Ryszard Markiewicz10. Drugie stanowisko dywersyfikuje wygląd rozumiany jako obraz fizyczny od wizerunku danej osoby,
obraz fizyczny traktując jako dobro osobiste człowieka, a wizerunek jak podobiznę, odwzorowanie czy odbicie11. Na dwoistość możliwości rozumienia
wizerunku może wpływać także fakt unormowania jego ochrony w dwóch
różnych aktach prawnych, czyli w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny12 oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych13. Przepis art. 23 k.c. wskazuje, że dobra osobiste człowieka,
jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej
w innych przepisach. Z kolei art. 81 pr.aut. stanowi, że rozpowszechnianie
wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku
wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
Należy jedynie zaznaczyć, że w kwestii tej w doktrynie prezentowane są
różne ujęcia tych dwóch regulacji względem siebie. Pierwsze z nich zakłada,
że art. 23 k.c. pełni inną funkcję niż art. 81 pr. aut. Można przyjąć, że art. 23 k.c.
chroni osobę przed naruszeniem jej innych dóbr osobistych, jak cześć czy godność, za pośrednictwem wizerunku, natomiast art. 81. ust. 1 pr.aut. chroni swobodę decyzyjności określonej osoby co do tego, czy i w jaki sposób jej podobizna
8
E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990,
z. 56, s. 107.
9
K. Stefaniuk, Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, „Państwo i Prawo” 1970, z. 1, s. 64.
10
J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2002, z. 80, s. 12.
11
A. Pązik, Przedmiot i podmiot prawa do wizerunku, „Internetowy Przegląd Prawniczy” 2008, nr 1, s. 129–130.
12
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
13
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1231).
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zostanie rozpowszechniona. Dla przyznania ochrony nie jest bowiem niezbędne wykazanie naruszenia żadnego innego dobra osobistego. Jednocześnie ochronie w trybie wspomnianego artykułu podlega interes ekonomiczny,
jaki może się wiązać z wizerunkiem niektórych osób, szczególnie osób publicznych14. W związku z tym przyjmuje się, że dobrem chronionym przez
wspomniany wyżej art. 81 pr. aut. jest autonomia każdej osoby w zakresie
swobodnego rozstrzygania, czy i w jakich okolicznościach jej wizerunek może
być rozpowszechniony15.
Jednak bardziej aprobowanym i jak się wydaje – słusznym poglądem
jest ten, który traktuje przepisy wynikające z art. 81 pr.aut. jako lex specialis
względem art. 23 k.c. i nakazuje rozumieć wizerunek jako możliwe do rozpowszechniania i zwielokrotniania ustalenie obrazu fizycznego16.
O ochronie wizerunku stanowią także przepisy ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny17 w art. 190a § 2, art. 191a oraz art. 202 § 4b i art. 202
§ 4c. W związku z powyższym niezgodne z prawem jest wykorzystanie wizerunku przez podszywanie się pod konkretną osobę, by wyrządzić jej szkodę,
utrwalanie wizerunku osoby nagiej lub osoby w trakcie czynności seksualnej, a także produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie treści pornograficznych zawierających wizerunek osoby małoletniej,
ale również uczestnictwo w prezentowaniu treści pornograficznych z udziałem małoletniego18.
Uwagi wymaga również fakt, że wizerunek może być traktowany jako
dane osobowe. Definicja danych osobowych wynikająca z art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE19 charakteryzuje dane osobowe jako
A. Pązik, Przedmiot i podmiot…, s. 133.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 19 grudnia 2001 r., sygn. I ACa 957/01, Lex nr 82415.
16
A. Pązik, Przedmiot i podmiot…, s. 132.
17
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950).
18
J. Ryba, Ochrona prawa…, s. 31.
19
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE L 2006, poz. 119.1 (dalej: RODO).
14
15
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informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Natomiast za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uznamy osobę, którą można bezpośrednio
lub pośrednio zidentyfikować na podstawie takiego identyfikatora, jak
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Czynniki, na których podstawie
osobę taką można zidentyfikować, ustawa wymienia jedynie przykładowo,
stąd też można wysnuć wniosek o tym, że wizerunek może być uważany za
jeden z takich czynników, skoro prawodawca posługuje się w tym aspekcie
terminem „informacje”. Dla potrzeb regulacji dotyczących danych osobowych, w tym też RODO, przyjmuje się, że pojęcie informacji oznacza
komunikaty (wiadomości, wypowiedzi, prezentacje) wyrażone i zapisane
w jakikolwiek sposób: znakami graficznymi, symbolami, w języku komputerowym, na fotografii, na taśmie magnetofonowej lub magnetowidowej itd., niezależnie od sposobu, zakresu i swobody ich udostępniania,
jak też niezależnie od sposobu ich pozyskania20. Szybki rozwój technologii powoduje nie tylko potrzebę szczególnej ochrony „niestandardowych
dóbr osobistych”, ale wpływa też na szybką dezaktualizację przepisów oraz
konieczność ich doprecyzowania. Dzieje się tak ze względu na łatwość
dostępu i rosnące zainteresowanie społeczeństwa coraz nowszymi aplikacjami, w których publikacja własnego wizerunku czy wizerunku innych
osób jest swego rodzaju standardową czynnością dokonywaną przez każdego przeciętnego użytkownika.
Z jednej strony wydaje się, że przepisy dotyczące prawa autorskiego
oraz prawa cywilnego wymagałyby aktualizacji w tej materii lub stworzenia
kompleksowej regulacji dotyczącej ochrony dóbr osobistych, w szczególności takich jak wizerunek prezentowany np. w internecie. Z drugiej jednak
strony byłoby to niezwykle skomplikowane do zrealizowania w praktyce
oraz mogłoby naruszać zasadę stabilności prawa21.
20
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Lex 2015,
uwaga do art. 6.
21
J. Kochanowski na konferencji Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu
a stosowanie prawa, https://www.rpo.gov.pl/pliki/1165502902.pdf [dostęp: 6.03.2021].
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3. Problematyka zgody na publikację i rozpowszechnianie wizerunku
Problematyczną kwestią związaną z ochroną wizerunku jest tematyka dotycząca wyrażania zgody na publikację wizerunku. Jak już wspomniano,
art. 81 pr.aut. chroni nie tylko sam wizerunek. Nakazując rozumienie
wizerunku jako możliwe do rozpowszechniania i zwielokrotniania ustalenie obrazu fizycznego, obejmuje ochroną przede wszystkim decyzyjność
określonego podmiotu – osoby fizycznej – co do tego, czy chce, a jeśli tak, to
w jaki sposób swój wizerunek rozpowszechniać. Ustawa nie wprowadza jednak żadnych wymogów co do formy czy sposobu udzielenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Oznacza to, że może być ona wyrażona przez każde
zachowanie ujawniające wolę danej osoby w sposób dostateczny, w tym ustnie
lub w postaci elektronicznej. Jak przyjął Sąd Apelacyjny w Katowicach, zgoda
osoby na publikowanie jej wizerunku może być wyrażona w dowolnej
formie, jednak musi być niewątpliwa, i to zarówno w odniesieniu do warunków, jak i płaszczyzn jego dopuszczalnego wykorzystania. Istnienia tej zgody
nie można domniemywać22.
Pod pojęciem „rozpowszechnianie” wizerunku zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3
pr.aut. należy rozumieć udostępnienie go publicznie w jakikolwiek sposób.
Chodzi tu zatem o sytuację, w której nieokreślonemu, niezamkniętemu kręgowi osób stwarza się możliwość zapoznania z wizerunkiem jakiejś osoby.
Aby można było mówić o rozpowszechnianiu wizerunku, nie wymaga się
jego zwielokrotnienia. Wystarczające jest w tym wypadku publiczne udostępnienie. Jednocześnie rozpowszechnianie wizerunku stanowi bez wątpienia przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 2
RODO. Należy zatem odwołać się do przesłanek legalizujących przetwarzanie, a w analizowanym przypadku do zgody (do której nawiązuje także
art. 81 pr.aut.) i realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Należy również odróżnić rozpowszechnienie od utrwalenia wizerunku, którego ustawa nie reguluje. Innymi słowy, rozpowszechnianie wizerunku co
do zasady zawsze wymaga zgody osoby, której wizerunek został utrwalony.
Nie może też dojść do utrwalenia czyjegoś wizerunku w wypadku wyraźnego sprzeciwu tej osoby. Natomiast w związku z konstytucyjnym prawem
22

Wyrok SA w Katowicach z dnia 24 listopada 2017 r., sygn. I Aca 740/11, Lex nr 1213885.
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do prywatności utrwalenie wizerunku nigdy nie może go naruszać. Jednak art. 81 pr.aut. nie wprowadza w sposób wyraźny obowiązku wyrażenia
zgody na utrwalenie wizerunku, a jedynie na jego rozpowszechnianie.

4. Wyjątki od wymogu uzyskania zgody na
publikację i rozpowszechnianie wizerunku
Rozważając problematykę zgody na publikację wizerunku, nie można pominąć wyjątków wskazywanych we wspomnianym już art. 81 pr.aut. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której osoba, której wizerunek ma zostać
opublikowany, otrzymała zapłatę za pozowanie i brak było dodatkowych
zastrzeżeń świadczących o konieczności wyrażenia przez nią zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Mamy tutaj więc do czynienia z uznaniem pewnej domyślnej zgody na rozpowszechnienie czyjegoś wizerunku w wypadku,
jeśli osoba ta uzyskała stosowne wynagrodzenie za pozowanie. Dopiero
w wyniku dokonania odmiennych zastrzeżeń, jak można się domniemywać, mających swoje źródło albo w ustawie, albo w czynności prawnej, rozpowszechnienie wizerunku będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych
wymagań, najczęściej w postaci uzyskania przez rozpowszechniającego zgody
od tej osoby, której wizerunek ma podlegać rozpowszechnieniu.
Brak zgody osoby przedstawionej na wizerunku, a także brak zapłaty
za pozowanie, jeżeli strony umówiły się na odpłatne pozowanie, stanowi
spełnienie przesłanki bezprawności naruszenia dobra osobistego w postaci
wizerunku. Powyższa interpretacja jest zgodna z linią orzecznictwa konsekwentnie chroniącą dobra osobiste przed ich bezprawnym naruszaniem23.
Kolejne wyjątki wprowadza ust. 2 tego artykułu, wskazując, że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Tak
samo jak w wypadku pojęcia „wizerunek”, ustawa nie definiuje, kogo można
uważać za osobę powszechnie znaną, co również wprowadza komplikacje. Stąd też konieczność odwoływania się do orzecznictwa i doktryny
23
Wyrok SN z dnia 2 lutego 1967 r., sygn. I CR 496/66, OSNCP1967, nr 9, poz. 161 oraz
wyrok SA w Warszawie z 13 stycznia 1999 r., sygn. I ACa 1089/98, OSP 2000, nr 9, poz. 142.
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w tym zakresie, co jednak nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie,
kogo można uznać za osobę powszechnie znaną. Podstawowym założeniem jest przyjęcie, że za osobę powszechnie znaną należy uznać taką, która
w sposób wyraźny lub dorozumiany godzi się na podawanie do publicznej
wiadomości wiedzy o swoim życiu. Część autorów przy ustaleniu pojęcia
„osoba powszechnie znana” posiłkuje się kryterium kręgu osób, do których
wizerunek jest adresowany24. W ten sposób można mówić o osobie znanej
powszechnie na świecie albo w danym kraju. Inni z kolei zauważają, że przy
definiowaniu pojęcia powszechnej znajomości chodzi o znajomość, która tak
bardzo jest zakorzeniona w świadomości jednostek tworzących opinię publiczną, że można ją rozszerzyć na osoby obce lub podmioty, których nigdy nie
łączył z osobą zainteresowaną stosunek bezpośredniej znajomości, czyli rzecz
tyczy się osób rozpoznawanych bez poznawania25.
Tytułem przykładu można wskazać, że Sąd Najwyższy uznał za wadliwą
ocenę, że nie należy uważać za osobę powszechnie znaną w rozumieniu przepisów pr.aut. osoby, która wykonuje zawód radcy prawnego, ponadto pełni
szereg funkcji, jest ekspertem z dziedziny prawa finansowego, opiniuje projekty ustaw, uczestniczy jako ekspert w posiedzeniach komisji czy podkomisji
sejmowych, zajmowała wysokie stanowisko w Ministerstwie Finansów26. Jak
można więc zauważyć, Sąd Najwyższy uznaje za osoby powszechnie znane
nie tylko takie osoby, które w powszechnym ujęciu funkcjonują jako osoby
publiczne, np. aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy.
Takie ujęcie pozwala więc na wysnucie wniosku o swego rodzaju ostrożności w ocenie, czy dana osoba może być w świetle ustawy uznana za
powszechnie znaną, czy też nie. Każdy bowiem przypadek powinien być
oceniany odrębnie i indywidualnie. Ocenę, czy dana osoba jest powszechnie
znana, czy też nie, należy odnieść do określonego terytorium. W szczególności bowiem w lokalnej społeczności i dla lokalnej prasy osobą publiczną
może być urzędnik organów państwowych lub samorządowych.

24
P. Ślęzak, Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012, s. 306;
A. Kopff [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa
1973, s. 165.
25
R. Koper, Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa 2010, s. 166.
26
Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2009 r., sygn. I CSK 465/08, Lex nr 510611.

Prawo do wizerunku w dobie cyfryzacji dóbr osobistych

95

Rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej bez jej zgody
zależy od tego, czy wizerunek był utrwalony w związku z pełnieniem funkcji
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych czy zawodowych.
Prawo nie przesądza, w jakim celu może zostać utrwalony wizerunek danej
osoby, jednak uznaje się, że jedynym usprawiedliwieniem dla tego typu
działań mogą być cele informacyjne. Chodzi przede wszystkim o uniknięcie sytuacji, w których wizerunek osoby powszechnienie znanej byłby rozpowszechniony w sytuacjach prywatnych, niemających związku z pełnioną
przez tę osobę funkcją. W takim wypadku dochodziłoby bowiem nie tylko
do naruszenia prawa do wizerunku, ale również samego prawa do prywatności takiej osoby.
Kolejnym przypadkiem, w którym rozpowszechnianie wizerunku określonej osoby nie zostanie uznane za naruszenie jej prawa, jest sytuacja,
w której osoba ta stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza. Cel takiej regulacji wyraża się w tym, by nie
blokować lub nie utrudniać publikacji materiałów, np. zdjęć lub wideo, na
których wizerunek określonej osoby jest tylko pewnym nieistotnym fragmentem dla ogólnej całości. Przy przyjęciu bowiem odmiennego założenia
dochodziłoby do sytuacji, w której we wszystkich wypadkach każda osoba,
której wizerunek znajduje się na materiale przeznaczonym do rozpowszechnienia, musiałaby wyrazić zgodę na publikację tego materiału. Sytuacja taka
mogłaby mieć miejsce w wypadku, kiedy ktoś chciałby opublikować zdjęcie
np. z manifestacji, na którym znajduje się kilkaset nieznanych rozpowszechniającemu zdjęcie osób.
Rozważenia wymaga fakt, kiedy czyjś wizerunek można uznać jedynie za
szczegół pewnej całości. Jeśli więc czyjś wizerunek stanowi tylko nieistotny
szczegół większej całości, a jego wyeliminowanie nie spowoduje zmiany dla
przekazu wynikającego z tej właśnie całości, to rozpowszechnienie materiału zawierającego wizerunek w takiej formie nie będzie wymagało zgody
tej osoby. Każdorazowo natomiast wymagana jest szczegółowa analiza materiału, który ma zostać rozpowszechniony, właśnie pod tym kątem.
Wątpliwości może natomiast budzić relacja zgody, która musi być wyrażona na podstawie art. 81 pr.aut., i związku tej zgody z przepisami o ochronie danych osobowych, jeśli potraktujemy wizerunek jako dane osobowe.
Przyjmuje się więc, że przesłanką przetwarzania wizerunku jako danych
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osobowych będzie prawnie uzasadniony interes administratora polegający
np. na promowaniu swojej działalności w mediach. Dopiero w sytuacji, w której czyjś wizerunek nie stanowi szczegółu, a pewien główny element rozpowszechnianego materiału, będzie wymagana dodatkowa zgoda.

5. Rozpowszechnianie wizerunku osób bliskich
Ciekawym zagadnieniem z punktu widzenia prawa do wizerunku jest rozpowszechnianie wizerunku dzieci czy członków rodziny na portalach społecznościowych, można bowiem uznać taką praktykę za powszechną. Jeśli mowa
o publikacji wizerunku małoletnich, którzy nie mają zdolności do czynności
prawnych, zgodę na to muszą wyrazić rodzice jako przedstawiciele ustawowi.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy27 w art. 97
wskazuje, że wymagana jest zgoda jednego rodzica lub opiekuna prawnego
dziecka, chyba że nie mogą w tej kwestii dojść do porozumienia. W takim
przypadku sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy28. Problematyczne natomiast
mogą być kwestie wyrażania zgody na rozpowszechnienie wizerunku przez
osoby, które ukończyły 13. rok życia i nie ukończyły 18. roku życia, a więc
mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Jak wiadomo, takie osoby
mogą składać ważne oświadczenia woli przy zawieraniu tzw. umów w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. O ile za takie czynności można
uznać np. zakup artykułów spożywczych w sklepie i tym samym ważne jest
złożone w tym wypadku oświadczenie woli o zawarciu umowy sprzedaży,
o tyle problem pojawia się przy korzystaniu z portali społecznościowych, na
których każdy z potencjalnych rejestrujących musi wyrazić zgodę na regulamin funkcjonowania oraz tzw. politykę prywatności portalu, co również
często wiąże się z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie i archiwizowanie
udostępnionego na tym portalu wizerunku.
Przedstawione wyżej rozważania wiążą się z problematyką ujęcia zgody
na rozpowszechnianie wizerunku. Można więc traktować omawianą zgodę
jako jednostronną czynność prawną, do której stosuje się przepisy części
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1359).
28
Por. postanowienie SN z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn. III CSK 259/10, Lex nr 1129120.
27
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ogólnej k.c. oraz przepisy o oświadczeniach woli. Taka czynność prawna ma
charakter upoważniający i polega na upoważnieniu innej osoby do określonego zachowania się, które w braku upoważnienia nie miałoby podstawy
prawnej bez nakładania na tę osobę jakichkolwiek obowiązków29. Zaznaczyć
należy, że niektórzy przedstawiciele doktryny prezentują inne stanowisko,
traktując udzielenie takiej zgody jako czynność jedynie podobną do czynności prawnych, której dokonanie nie wymaga posiadania pełnej zdolności
do czynności prawnych30. Wydaje się, że należy przychylić się do pierwszego
z zaprezentowanych stanowisk. W związku z tym zasadne byłoby rozważenie, czy opisane wyżej umowy można nazwać umowami zawieranymi
w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego w rozumieniu k.c.
W większości przypadków przyjmuje się, że umowy dotyczące zakładania profili czy logowania się do portali społecznościowych są tego typu umowami, a więc osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą je
zawierać. Trudno natomiast jednoznacznie uznać, czy takie rozwiązanie jest
prawidłowe, czy nie. Trzeba mieć bowiem na uwadze fakt, że postanowienia
umów, na które małoletni jako użytkownicy portali muszą wyrazić zgodę, są
często o wiele bardziej skomplikowane niż w większości umów zawieranych
w drobnych sprawach życia codziennego. Powoduje to, że często małoletni
zawierają tego typu umowy, nie rozumiejąc ich treści, a w związku z tym
uprawnień i obowiązków, które wynikają dla nich z tej czynności. W związku
z tym należałoby zbadać, czy takie umowy de facto nie wykraczają poza czynności dokonywane w drobnych sprawach życia codziennego, by zmniejszyć
ryzyko, które może rodzić zawieranie takich umów bez rozumienia ich istoty.
Jedynie na marginesie wypada podkreślić, że mimo iż to rodzice jako
przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na publikację wizerunku swoich dzieci, czasem działania samych rodziców w tej kwestii są dyskusyjne.
Niektóre ze zdjęć publikowanych przez rodziców, zawierających wizerunek
dziecka, przedstawiają małoletnich w krępujących lub niekomfortowych dla
nich sytuacjach.
29
Tak: K. Bojańczyk [w:] W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa
pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019, s. 1336; J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009, s. 295.
30
Tak: A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”
2004, R. 13, z. 2, s. 338.
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W literaturze przedmiotu podkreśla się, że analogicznie jak w prawie
niemieckim, także w polskim porządku prawnym fotografie przedstawiające relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi powinny korzystać ze wzmocnionej ochrony prawa do wizerunku, co wynika z analizy przepisów rangi
konstytucyjnej31. W związku z tym niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że wizerunek dziecka podlega szczególnej ochronie, gdyż
w przyszłości dzieci staną się autonomicznymi osobami32.

6. Publikacja wizerunku a imprezy masowe
Innym, również problematycznym aspektem związanym z ochroną prawa
do wizerunku jest kwestia publikacji zdjęć z imprez masowych, szczególnie związanych z przebywaniem w miejscach takich jak kluby. Jak wskazuje się w orzecznictwie, osoba udzielająca zgody na rozpowszechnienie jej
wizerunku musi mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej
wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego komentarza. Przypadki, w których wizerunek
można opublikować bez zgody danej osoby, są limitowane ustawowo33.
W związku z tą problematyką pozostają także regulacje dotyczące utrwalenia i rozpowszechniania dóbr osobistych, wynikające z RODO. Co do
zasady więc na podmiocie rozpowszechniającym czyjś wizerunek ciąży
nie tylko obowiązek uzyskania zgody takiej osoby, ale też poinformowania jej o okolicznościach rozpowszechnienia jej wizerunku. W związku
z tym w wypadkach, w których wizerunek został opublikowany w celach
niezgodnych z pierwotnymi zamiarami lub niezwiązanych z nimi, o których osoba, której wizerunek został rozpowszechniony, nie wiedziała,
będzie można uznać takie działanie za niezgodne z prawem i dochodzić
ochrony swojego prawa do wizerunku na zasadach ogólnych lub wynikających z pr.aut.
31
A. Sydor-Zielińska, Rozpowszechnianie wizerunku małoletniego na podstawie art. 81 ust. 2
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2017, nr 4, s. 79–92.
32
Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 1999 r., sygn.1 BvR 653/96.
33
Wyrok SA w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2016 r., sygn. I ACa 1826/15, Lex nr 2041781.
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Ponadto w opisanych sytuacjach nie chodzi tylko o wykorzystanie wyraźnego wizerunku. Innymi słowy, jeśli nawet czyjś wizerunek zostałby przed jego
opublikowaniem częściowo zakryty, to i tak w wypadku, gdy byłyby widoczne
inne cechy pozwalające rozpoznać daną osobę, byłoby możliwe dochodzenie
odpowiednich roszczeń. Na wizerunek danej osoby składa się wiele różnych
elementów. Nie jest to tylko twarz danej osoby, dzięki której najłatwiej kogoś
zidentyfikować. W przypadku osób, których wizerunek, a więc zespół cech
fizycznych, jest oryginalny i charakterystyczny w całości, częściowe ich zasłonięcie czy wymazanie może nie przynieść efektu w sytuacji rozpowszechnienia materiału, na którym taki wizerunek się znajduje. Jako przykład można
wskazać sytuację, w których ktoś nie wyraził zgody na opublikowanie swojego
wizerunku, w związku z tym rozpowszechniająca go osoba zamazała na publikowanym zdjęciu czy filmie twarz tej osoby, ale nadal można ją z łatwością
rozpoznać po charakterystycznych tatuażach i ubiorze. Nie dotyczy to tylko
możliwości identyfikacji danych osób przez inne, nieznane im osoby, ale także
przez rodzinę czy znajomych. Rozpowszechnienie jest, jak już wspomniano,
rozumiane jako udostępnienie nieograniczonemu i potencjalnie otwartemu
gronu osób jakiegoś materiału. W związku z tym należy brać pod uwagę rozpoznanie danej osoby przez kogokolwiek.

7. Przechowywania zdjęć „w chmurach”
i tworzenie memów a prawo do wizerunku
Z tematyką wizerunku w dobie cyfryzacji w kontekście uregulowań RODO
łączą się też zagadnienia związane z przechowywaniem zdjęć w tzw. chmurach,
tj. na pewnego rodzaju nośnikach informacji stanowiących sieć połączonych
ze sobą serwerów należących do dostawcy usług „chmurowych”. Wystarczy
bowiem przy używaniu smartfona czy innego urządzenia działającego w trybie online wyrazić zgodę na przechowywanie kopii zapasowych danych znajdujących się na tym urządzeniu. Oczywiście, gdy tylko użytkownik lub jego
bliscy mają dostęp do tego typu danych, wtedy nadal są one wykorzystywane
w celach osobistych i domowych, co nie wymaga zgody osób, których wizerunek może się znajdować na przechowywanych zdjęciach. Natomiast gdyby
dostęp do tak przechowywanych danych uzyskały osoby spoza wskazanego

100

Magdalena Pieczniak

grona, może dojść do naruszenia prawa do wizerunku. Kolejnym aspektem,
o którym należy wspomnieć, a który jest związany z tematyką wizerunku
na portalach społecznościowych, jest wykorzystywanie czyjegoś wizerunku
do tworzenia tzw. memów. Przyjmuje się, że ochrona osoby widniejącej na
fotografii (grafice, filmie), do której odnosi się komentarz zawarty w memie,
zależy od tego, w jakim kontekście prawnym sięgnięto po cudzy wizerunek34.
Ważna jest tu tematyka ewentualnych ograniczeń związanych z wykorzystaniem wizerunku pozyskanego zgodnie z art. 81 § 2 pkt 1 pr.aut. Problem ten
może się pojawiać przy wykorzystaniu wizerunku osoby powszechnie znanej,
np. polityka, właśnie we wspomnianych wyżej memach czy szeroko pojętej
satyrze w związku z reklamą. Przyjmuje się, że takie działanie mogłoby być
ograniczone, natomiast wymagałoby np. niechęci takiej osoby do uczestniczenia w reklamie35.

8. Prawo do wizerunku w stosunkach pracowniczych
Rozważania na temat prawa do wizerunku i możliwości korzystania z czyjegoś wizerunku należałoby uzupełnić o zagadnienia związane z prawami
przysługującymi pracodawcy do wizerunku pracownika. Co do zasady
pracodawca może decydować o wizerunku pracownika tylko w zakresie,
w jakim jest to uzasadnione obiektywnymi kryteriami wynikającymi z charakteru stanowiska i związanych z tym obowiązków. Stosownie do art. 111
oraz 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy36 obowiązkiem
pracodawcy jest poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika oraz obowiązuje go zakaz dyskryminowania pracowników. Pracodawca
ma natomiast prawo do korzystania z wizerunku pracownika zarówno
w sferze wewnętrznej, czyli w ramach organizacji i funkcjonowania zakładu
pracy, jak i zewnętrznej, związanej np. z promocją przedsiębiorstwa. Oczywiste jest, że obecnie zabiegi promocyjne koncentrują się w sferze szeroko
pojętej działalności internetowej. W sferze zewnętrznej najczęściej chodzi
E. Nowińska [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga
jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, WKP 2017.
35
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, WKP 2016, Lex, uwaga do art. 81 pr.aut.
36
Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
34
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o umieszczanie wizerunku na stronie internetowej pracodawcy, jego profilach
w mediach społecznościowych, w ofertach i informatorach kierowanych do
klientów lub w materiałach marketingowych. Poza tym praktycznie w każdym zakładzie pracy dochodzi do przetwarzania danych dotyczących wizerunku pracownika przy okazji prowadzenia monitoringu37. Artykuł 222 k.p.
reguluje możliwość przetwarzania wizerunku pracownika w zakresie monitoringu w zakładzie pracy.
Rozpowszechnianie wizerunku pracownika w zewnętrznej działalności
pracodawcy, w szczególności w reklamie, odbywa się na zasadach ogólnych
wynikających z art. 81 pr.aut. Pracownik będzie więc musiał wyrazić zgodę
na rozpowszechnienie swojego wizerunku. Powinien być też świadomy
takich czynników, jak czas i miejsce publikacji, kontekst wykorzystania tego
wizerunku, towarzyszące publikacji treści, a wyrażenie zgody musi być
dobrowolne. Należy podkreślić, że w relacjach pracodawcy z pracownikiem ocena, czy zgoda została wyrażona w sposób dobrowolny, powinna
uwzględniać ewentualne zagrożenie negatywnymi konsekwencjami wywołanymi przez jej nieudzielenie.

9. Możliwości rejestrowania wizerunku i jego odtworzenia
Monitoring wizyjny polega na rejestrowaniu zdarzeń za pomocą kamer
i urządzeń do przetwarzania obrazu. W konsekwencji bezsprzecznie wiąże
się z zagadnieniem ochrony prawa do wizerunku w dobie cyfryzacji danych
osobowych oraz z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności
właśnie wizerunków osób fizycznych. Wizerunki przedmiotów również
mogą być danymi osobowymi, jeśli tylko można je powiązać z konkretnymi podmiotami. Danymi osobowymi mogą być także, zgodnie z zasadą
wynikającą z orzeczenia w sprawie Breyer, dane z tablic rejestracyjnych
samochodów utrwalane przez kamery automatycznych systemów parkingowych38. Inne są podstawy prawne uzasadniające możliwość korzystania
A. Nerka w Business Insider, https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/wizerunek-pracownika-wykorzystywany-przez-pracodawce-przepisy/bpmtz1s [dostęp: 29.05.2020].
38
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 października 2016 r., C-582/14, Lex
nr 2137626.
37
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z monitoringu wizyjnego dla władz publicznych, a inne dla podmiotów
prywatnych. W przypadku tej drugiej kategorii, o wiele bardziej problematycznej, stosowanie monitoringu wizyjnego musi być uzasadnione
przez choćby jedną z przesłanek wynikających z art. 6 RODO. Najczęściej
taką przesłanką jest uzasadniony interes tego podmiotu. Będzie to np. chęć
zapewnienia sobie i bliskim bezpieczeństwa lub ochrona mienia administratora danych. Należy podkreślić, że interes administratora danych musi
być uzasadniony. Uzasadnienie takiego interesu w przypadku monitoringu
wizyjnego należałoby przede wszystkim oprzeć na analizie danych statystycznych dotyczących prewencyjnego działania takich urządzeń w danym
miejscu oraz historii związanej z ilością wydarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób czy mienia na danym obszarze. Dodatkowo administrator musiałby wykazać, że inne środki nadzoru, mniej ingerujące w sferę
prywatności podmiotów, w sposób niedostateczny realizują jego interes.
Możliwa jest bowiem sytuacja, w której interes administratora nie będzie
uzasadniony lub w danym wypadku będzie wymagał mniejszej ochrony niż
interes osób, których wizerunek może potencjalnie zostać utrwalony. Jedynie
tytułem przykładu w takiej sytuacji można wskazać umieszczenie monitoringu w szatni klubu sportowego. W takim wypadku interes użytkowników obiektu wymaga większej ochrony niż, nawet uzasadniony, interes
administratora. Zamontowanie monitoringu w takim miejscu powodowałoby naruszenie prawa do prywatności potencjalnych użytkowników
takiego miejsca. Warto dodać, że problematyka monitoringu wizyjnego
po znowelizowaniu ustawy o ochronie danych osobowych jest niezwykle
złożona. Stąd też funkcjonowanie oficjalnych informatorów wydawanych np. przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczących takich praktyk39.
Możliwość rejestrowania wizerunku to w obecnych czasach nie tylko
kwestia monitoringu wizyjnego. Innym przykładem może być projekt
Google Street View polegający na fotografowaniu ulic czy budynków
i odwzorowywaniu fotografii w modelu 3D. Niemal na każdym zdjęciu
widać osoby w różnych życiowych sytuacjach. W takim wypadku również
Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego, wersja I, czerwiec 2018, https://uodo.gov.pl/pl/138/354 [dostęp:
21.06.2020].
39
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może dojść do istotnej ingerencji w sferę prywatności tych osób poprzez
utrwalanie i rozpowszechnianie ich wizerunku. W opisanej sytuacji udowodnienie, że doszło do naruszenia prawa do prywatności czy wizerunku,
będzie wymagało wykazania nie tylko samej możliwości identyfikacji określonej osoby, ale także tego, w jakim kontekście sytuacyjnym została ona
sfotografowana40.
Trzeba też zwrócić uwagę na istniejące możliwości odtworzenia wizerunku osób zmarłych. Można w tym miejscu przypomnieć choćby koncert
rapera TuPaca stworzony po jego śmierci z wykorzystaniem technologii holograficznej czy też wykorzystanie wizerunku zmarłego Grzegorza
Ciechowskiego w kampanii marki Bytom41. Problem w tym przypadku
wyniku z faktu, że dobra osobiste danej osoby wygasają wraz ze śmiercią. Nie podlegają też dziedziczeniu. I chociaż w tym wypadku możemy
mówić o wizerunku komercyjnym, czyli wizerunku wykorzystanym w celu
merchandisingu czy innym celu komercyjnym, to taki wizerunek nadal nie
korzysta z samoistnej ochrony, gdyż jako dobro osobiste „nie odrywa się” od
podmiotu, któremu przysługuje42. Uznaje się w tym wypadku, że roszczenie
o ochronę dobra osobistego osoby bliskiej, jako konsekwencja czynu naruszającego dobro osobiste zmarłego, może powstać tylko wtedy, gdy czyn ten godzi
także w dobro osoby bliskiej spadkodawcy albo gdy ten, kto naruszył dobro
osobiste zmarłego, czyni bezprawny użytek z tego naruszenia po jego śmierci,
co godzi w uczucie, jakim darzy zmarłego osoba jemu bliska (kult zmarłego)43.
Warto podkreślić, że ustawodawca nie reguluje w sposób odrębny dochodzenia prawa do wizerunku po osobie zmarłej. Przepis art. 83 pr.aut. wskazuje natomiast, że do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku
osoby na nim przedstawionej oraz rozpowszechniania korespondencji bez
wymaganego zezwolenia osoby, do której została skierowana, stosuje się
odpowiednio przepis art. 78 ust. 1 pr.aut. Roszczeń tych nie można dochodzić po upływie 20 lat od śmierci tych osób.
M. Siwicki, Google Street View a ochrona prywatności wizerunku i praw autorskich,
„Monitor Prawniczy” 2014, nr 18, s. 954.
41
https://wyborcza.pl/1,75410,11559301,Hologram_Tupaca_dal_koncert.html?disableRedirects=true [dostęp: 20.11.2020]; https://www.rp.pl/artykul/1142325-Grzegorz-Ciechowski-w-reklamie-Bytomia--Oburzenie-artystow-i-fanow.html [dostęp: 20.11.2020].
42
J. Balcarczyk [w:] Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009, s. 277–284.
43
Ibidem, s. 286.
40

104

Magdalena Pieczniak

Podsumowanie
Zasygnalizowane w artykule sposoby wykorzystania czy publikacji wizerunku stanowią jedynie część metod, na które pozwala obecnie technologia. Pojawia się więc konieczność adaptacji przepisów dotyczących ochrony
prawa do wizerunku do aktualnych możliwości technicznych, tak by umożliwiały one bardziej elastyczne ich wykorzystanie. Wizerunek jako dobro
osobiste oraz dane osobowe powinny podlegać szczególnej ochronie właśnie ze względu na coraz nowsze i bardziej zaawansowane możliwości ich
wykorzystywania i rozpowszechniania zarówno w legalny, jak i niezgodny
z prawem sposób. Mimo szybkiego rozwoju technicznego, w tym informatycznego, przepisy dotyczące ochrony praw wizerunkowych nie są do tego rozwoju dostosowane. Potrzebę ochrony wizerunku należy wywodzić z prawa
do prywatności oraz życia prywatnego gwarantowanego przez Konstytucję
RP. Chociaż do tej pory ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie
ustawowej definicji wizerunku, należy go rozumieć jako czyjąś podobiznę
na rysunku, obrazie, zdjęciu itp., jak również sposób, w jaki dana osoba lub
rzecz jest postrzegana i przedstawiana.
Aby wizerunek określonej osoby mógł być rozpowszechniany, potrzebna
jest jej zgoda, która może być wyrażona w dowolnej formie. Zezwolenie to
nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Dodatkowo nie wymaga zgody publikacja wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez
nią funkcji publicznych, oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości,
takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Ciekawym zagadnieniem wydają się też kwestie związane z rozpowszechnianiem wizerunku
osób bliskich, w szczególności dzieci. Na wizerunek danej osoby składają się
wszystkie cechy, które pozwalają na jej identyfikację, tak więc problematyka
rozpowszechniania wizerunku osób trzecich dotyczy także publikacji wizerunku w postaci fotografii z imprez masowych, np. na portalach społecznościowych. Portale te nie są jednak jedyną płaszczyzną funkcjonowania
wizerunku w internecie, chociaż wpływają one na wzrastającą popularność
memów. Usługi dostarczające możliwość przechowywania danych w tzw.
chmurach spowodowały, że poszerzają się możliwości naruszeń prawa
do wizerunku. Problematyka ta jest też obecna w stosunkach pomiędzy
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pracownikiem i pracodawcą, w których pracodawca ma co do zasady prawo
do korzystania z wizerunku pracownika. Z tym zagadnieniem łączą się również kwestie dotyczące możliwości stosowania przez pracodawcę oraz inne
podmioty monitoringu wizyjnego i innych form utrwalania i późniejszego
odtwarzania wizerunku, również osób zmarłych.
W związku z tym przepisy odnoszące się do ochrony prawa do wizerunku
powinny tworzyć możliwość skutecznego ich zastosowania w odniesieniu do
wielu nowoczesnych metod wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku.
Przede wszystkim niezbędne wydaje się odrębne uregulowanie możliwości
dochodzenia praw do wizerunku po osobie zmarłej, i to nie tylko wtedy,
kiedy naruszenie godzi również w dobra osobiste spadkobierców. Ponadto
szczegółowych regulacji wymagałaby sfera rozpowszechniania wizerunku
za pośrednictwem internetu, a zwłaszcza portali społecznościowych.

Karolina Polak

Fan art w internecie w świetle
prawa autorskiego

1. Uwagi ogólne
Sztuka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. W prehistorii pojawiły
się malowidła naskalne, a w starożytności pierwsze eposy i znakomite rzeźby.
Przez wieki ludzkość mogła podziwiać rozwój malarstwa czy architektury.
Bez wątpienia sztuka ma na ludzi wielki wpływ. Po wydaniu dzieła Johanna
Wolfganga von Goethego Cierpienia młodego Wertera szczytem mody stał się
strój głównego bohatera – niebieski frak z żółtą kamizelką, a powieść wywołała nawet tzw. efekt Wertera, czyli falę samobójstw młodych ludzi spowodowaną rozpaczą nad tragicznym losem bohatera1. Romantyczna twórczość
narodowego wieszcza Adama Mickiewicza zachęcała Polaków do walki narodowowyzwoleńczej, a wiersze Władysława Szlengela przynajmniej na chwilę
odrywały od realiów wojny ukrywających się w getcie warszawskim Żydów2.
Jednak z czasem samo czytanie książek, słuchanie utworów muzycznych czy
oglądanie obrazów przestało ludziom wystarczać. Rozwój techniki spowodował upowszechnienie się sztuki kinematografii, a w ostatnim czasie także
pokazał wielkie możliwości internetu. We współczesnym świecie jesteśmy
zasypywani książkami, filmami oraz grami komputerowymi z każdej strony.
Fantastyczne dzieła sprawiają, że ludzie nie tylko chętnie czytają, oglądają,
grają, kupują gadżety, ale również sami chcą stać się częścią wyimaginowanych uniwersów i mieć wpływ na rozwój zaistniałych w nich wydarzeń. Czy
taka ingerencja w cudze dzieło jest zatem legalna?
http://szkolastandard.pl/blog/item/74-panika-w-xviii-w-mlodzi-czytaja-za-duzo-wertera [dostęp: 3.04.2020]; https://pl.wikipedia.org/wiki/Cierpienia_m%C5%82odego_Wertera
[dostęp: 3.04.2020].
2
https://www.jhi.pl/blog/2019-05-07-wiersze-ktore-czytalem-umarlym [dostęp: 3.04.2020].
1
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2. Fan art – pojęcie, rodzaje i geneza
Fan art (lub fanart) wiąże się z innym pojęciem, jakim jest „fandom”. Współczesny fandom to zbiorowość ludzi połączonych splotem rozmaitych więzi
i pokrewieństw kulturalnych, społecznych, politycznych, przestrzennych, osobistych, uczuciowych i organizacyjnych. Pojęcie to można rozumieć jako
grupę ludzi połączonych uwielbieniem dla wybranego tekstu kultury i jawnie
je okazujących albo jako zjawisko twórczego i partycypacyjnego zaangażowania w konsumpcję tekstu medialnego3. Fanem jest zapalony sympatyk kogoś
lub czegoś4. Dla fanów książki czy serialu nigdy się one nie kończą5. Dzięki
fanom fandomy są cały czas żywe – toczą się rozmaite dyskusje, tworzą się
teorie, sprzedają się gadżety, a także rozwija się twórczość fan art. Fan art
jest fanowską twórczością artystyczną sensu largo opartą na dziełach innych
autorów (książki, filmy, seriale, gry komputerowe)6. Szeroko rozumiany fan
art można podzielić na kilka kategorii, takich jak fan art sensu stricto (twórczość
graficzna), fan video (filmy fanowskie) czy fanfiction (fanfic; twórczość literacka). Należy w tym miejscu wyjaśnić, że w literaturze pojęcie fan artu jest
utożsamiane z pojęciem fanfiction i ze względu na popularność tego drugiego określenia dalej będą te słowa używane zamiennie7. Ponadto istnieje
jeszcze kategoria fan labor, do której zaliczyć można m.in. szycie kostiumów czy tworzenie fanowskich gier komputerowych, oraz fanowski gatunek muzyczny nazywany filk – rodzaj parodii polegający na wyśpiewywaniu
własnych słów do już istniejących, popularnych melodii8.
M. Lisowska-Magdziarz, Fandom dla początkujących, Kraków 2017, s. 5–7.
https://sjp.pwn.pl/slowniki/fan.html [dostęp: 3.04.2020].
5
L. Gąsowska, Moda na fan fiction, czyli jak fan tworzy fikcję i jak jej używa [w:] S. Buryła,
L. Gąsowska, D. Ossowska (red.), Mody w kulturze i literaturze popularnej, Kraków 2011, s. 336.
6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fanart [dostęp: 3.04.2020].
7
Szerzej: A. Włodarczyk, M. Tymińska, Fan fiction a literacka rewolucja fanowska.
Próba charakterystyki zjawiska, „Panoptikum” 2012, nr 11, s. 90–111; T. Umerle, Fanfikcja, http://fp.amu.edu.pl/fanfikcja/ [dostęp: 3.04.2020]; B. Kulesza-Gulczyńska, Znaczenie Internetu w rozwoju fan fiction, czyli twórczość fanowska i nowe media, https://
www.academia.edu/9801234/Znaczenie_Internetu_w_rozwoju_fan_fiction_czyli_
tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4%87_fanowska_i_nowe_media_The_Importance_of_the_
Internet_for_the_Development_of_Fan_Fiction_-_Fan_Fiction_and_the_New_Media_
[dostęp: 3.04.2020]; http://www.prawnointelektualny.pl/2016/09/fan-fiction-w-swietle-prawa-autorskiego.html [dostęp: 3.04.2020].
8
L. Gąsowska, Moda na fan fiction…, s. 353–354.
3
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W twórczości tego rodzaju pojawiają się bohaterowie i wątki z tzw. kanonicznego uniwersum. Kanonem jest fabuła podziwianego utworu oraz
wszystko to, co na temat utworu powiedział lub napisał jego twórca9. Świat ten
stanowi bazę dla fanowskiego opowiadania, rysunku czy filmu, na podstawie
którego autorzy kreują swoją wizję. Fanfiction nie jest plagiatem w rozumieniu
prawa autorskiego. Autor tworzy nową fabułę, użyczając sobie i świadomie
przeinaczając elementy z cudzego utworu10. Może wprowadzić do niego również zupełnie nowe elementy, np. postaci. Jednak fabuły fanfikcji nie można
nigdy uznać za kanon danego uniwersum. Dotyczy to też legalnie rozpowszechnionych utworów zależnych. Andrzej Sapkowski pytany o to, czy fabuła oficjalnych gier komputerowych może zaliczać się do kanonu sagi o Wiedźminie,
odpowiedział, że gry są wyłącznie adaptacjami, stanowią całkowicie odrębne byty
fabularne, będące dziełem ich twórców. Kanoniczną gra być nie może i nie wolno
ją za kanon uważać. Świat gry i świat literatury to światy całkowicie odrębne11.
Można wyróżnić kilka rodzajów fanfiction:
• alternatywne – rozważania typu co by było, gdyby…; fabuła tego rodzaju
fanfiction jest taka sama jak fabuła utworu pierwotnego, dopóki autor
nie wprowadzi jakiejś istotnej zmiany, która odmieni całkowicie dotychczasową fabułę, a w jej miejsce wprowadzi nową,
• kontynuacje – ich fabuła toczy się przed wydarzeniami zawartymi
w fabule utworu pierwotnego (tzw. prequel) lub po tych wydarzeniach
(tzw. sequel); fabuła tego rodzaju fanfiction znacznie przekracza zakres
fabuły utworu pierwotnego,
• poboczne – szczegółowo rozwijają wątki nieopowiedziane w utworze
pierwotnym lub wątki postaci drugoplanowych lub epizodycznych12,
• cross-over – połączenie elementów więcej niż jednego utworu w jedno
dzieło13.
B. Kulesza-Gulczyńska, Zagadnienie autorstwa w utworach fan fiction. Fandom jako
kolektyw twórczy, https://www.academia.edu/9801434/Zagadnienie_autorstwa_w_utworach_
fan_fiction._Fandom_jako_kolektyw_tw%C3%B3rczy_The_Question_of_Autorship_in_
Fan_Fiction._Fandom_as_a_Writing_Collective_ [dostęp: 3.04.2020].
10
L. Gąsowska, Moda na fan fiction…, s. 337.
11
https://www.gram.pl/news/2012/02/10/tylko-u-nas-andrzej-sapkowski-nie-uznaje-gier-z-serii-wiedzmin-za-kanoniczna-kontynuacje-swoich-dziel.shtml [dostęp: 6.04.2020].
12
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fan_fiction [dostęp: 3.04.2020]. Szerzej: http://encyklopediafantastyki.pl/index.php?title=Fanfiction [dostęp: 7.04.2020].
13
L. Gąsowska, Moda na fan fiction…, s. 347–348.
9
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Genezy fanfiction można dopatrywać się w odległych czasach, a mianowicie kilka tysięcy lat temu, kiedy to rozpowszechniano ustnie liczne mity14.
Można też zwrócić uwagę na apokryfy, tj. teksty związane tematycznie
z Nowym lub Starym Testamentem, lecz nieuznane przez Kościół chrześcijański za kanoniczne15. Liczne apokryfy były tworzone na początku pierwszego tysiąclecia nowej ery, a za przykład można podać słynną Ewangelię
Judasza16. Co ciekawe, słownik języka polskiego podaje też drugie znaczenie
słowa „apokryf ”, tj. przenośnie o utworze przypisywanym nieżyjącemu lub
wymyślonemu twórcy, często w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd i nadania
utworowi wyższej rangi czy wartości17.
Początków fanfiction we współczesnym znaczeniu można się doszukiwać
już w XVIII w., kiedy to po wydaniu Przypadków Robinsona Crusoe Daniela
Defoe opublikowane zostały dla zysku liczne przeróbki powieści18. Prawdziwe
„fanfiki” zaczęli tworzyć w latach 20. i 30. XX w. fani książek o Sherlocku
Holmesie Conan Doyle’a (tzw. Sherlockians) czy powieści Jane Austin. Jednak
fenomen ten rozwinął się w latach 60. ubiegłego wieku po premierze serialu
Star Trek, kiedy do tzw. fanzinów, tj. gazetek rozsyłanych między fanami,
pisano teksty z alternatywnymi wersjami przygód bohaterów tej sagi19.

3. Twórczość fanowska
Niewątpliwie do rozwoju zjawiska kulturowego, jakim jest fan art, w dużej
mierze przyczynił się internet oraz rozwój nowoczesnych technologii. Autorzy fanfiction z reguły umieszczają swoje opowiadania w sieci internetowej,
jednak można również podać przykład fanfiction skomercjalizowanego
i znanego na całym świecie, tj. Pięćdziesiąt twarzy Greya autorstwa E.L James
A. Włodarczyk, M. Tymińska, Fan fiction…, s. 93.
https://sjp.pl/apokryf [3.04.2020].
16
Szerzej: B. Kulesza-Gulczyńska, Znaczenie Internetu…, s. 3–4; https://opoka.org.pl/
biblioteka/T/TB/obecni17-apokryfy.html [dostęp: 3.04.2020].
17
https://sjp.pl/apokryf [3.04.2020].
18
B. Kulesza-Gulczyńska, Znaczenie Internetu…, s. 4–5.
19
T. Umerle, Fanfikcja; B. Kulesza-Gulczyńska, Zagadnienie autorstwa…, s. 1; http://
www.prawnointelektualny.pl/2016/09/fan-fiction-w-swietle-prawa-autorskiego.html [dostęp:
3.04.2020]; https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1517432,1,fan-fiction-czyli-ciagi-dalsze-ksiazek.read [dostęp: 7.04.2020].
14
15
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opartego na utworze pierwotnym, jakim jest seria Zmierzch Stephenie Meyer.
Opowiadania fanowskie umieszczane są na prywatnych blogach lub różnych
forach stworzonych właśnie dla tego celu. Najsłynniejszą stroną internetową
jest www.fanfiction.net, na której znajduje się ponad milion fanfików. Najpopularniejszymi kanonicznymi seriami na tej stronie20 są: Harry Potter J.K. Rowling (817 000), Zmierzch Stephenie Meyer (220 000), Percy Jackson i Bogowie
Olimpijscy Ricka Riordana (76 900), Władca Pierścieni J.R.R. Tolkiena
(57 400), Igrzyska śmierci Suzanne Collins (45 900), Wojownicy Erin Hunter (26 400), Dary Anioła Cassandry Clare (17 700), Maximum Ride Jamesa
Pattersona (17 300), Hobbit J.R.R. Tolkiena (12 700), Upiór w Operze Gastona
Leroux (12 500), Opowieści z Narnii C.S. Lewisa (12 500), Plotkara Cecily von
Ziegesar (10 300), Outsiders (9700) i Pieśń Lodu i Ognia George’a R.R. Martina (9100). Istnieją też strony poświęcone fanfikcjom związanym tylko z jednym utworem, np. www.harrypotterfanfiction.com.
W 2012 r. przeprowadzono badanie czytelnictwa fantastyki. Zbadano w nim
m.in. stosunek miłośników fantastyki do fanfiction i fan artu. Około 3/4 badanych uznało te formy twórczości za próbę przedłużenia kontaktu z dziełem oryginalnym. Mniej więcej tyle samo osób nie zgadza się z tym, że fanfiction i fan
art zwracają większą uwagę niż oryginał. Mniej niż 10% respondentów twierdzi, że sztuka fanowska i fikcja fanowska jest wręcz udoskonaleniem oryginału.
Z kolei zwolennikami tworzenia modyfikacji fantastycznych oryginałów jest
niecała połowa badanych miłośników fantastyki21. Natomiast w ramach innego
badania na postawione w 2010 r. pytanie „Czy kiedykolwiek napisałeś/aś fanfiction?” twierdząco odpowiedziało aż 69% ankietowanych22.
Oprócz dosłownie miliona opowiadań w sieci można znaleźć drugie tyle
rysunków i obrazków, m.in. na takich stronach, jak www.pinterest.com czy
www.tumblr.com. Ponadto dzięki możliwościom udostępniania w sieci filmów, jakie oferuje strona www.youtube.com, rozwinęła się kategoria fan
artu, jaką jest fan video. Rozwój nowoczesnych technologii spowodował, że
filmy takie nie są jedynie amatorskimi wideo, lecz prawdziwymi arcydziełami
Na 3 kwietnia 2020 r.
D. Guttfeld, D. Jankowiak i S. Krawczyk, Fantastyczni 2012. Badanie czytelnictwa fantastyki, Kraków 2017, s. 56–57.
22
P. Siuda, Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów, Warszawa 2012, s. 208, 244.
20
21

Fan art w internecie w świetle prawa autorskiego

111

dziesiątej muzy nakręconymi przy użyciu fachowego sprzętu z profesjonalną
obróbką dźwięku i montażem, a nawet efektami specjalnymi. W tej kategorii również dominuje twórczość fanów sagi o młodym czarodzieju (tzw. Potterheads), jednak można na www.youtube.com znaleźć także filmy wiążące
się z innymi uniwersami, np. Gwiezdne wojny czy Wiedźmin. Jako jedne ze
słynniejszych przykładów fanowskich filmów wiążących się z Harrym Potterem można podać długo wyczekiwany włoski angielskojęzyczny film z 2018 r.
Voldemort: Origins of the Heir – An unofficial fanfilm wyreżyserowany przez
Gianmaria Pezzato o budżecie 15 tys. euro i ponad 16 mln wyświetleń23, brytyjski film z 2019 r. Sisters of House Black – An Unofficial Fan Film w reżyserii
Thomasa Fishera o ponad milionie wyświetleń24 czy film stworzony przez
Kali Bailey w 2019 r. pod tytułem Neville Longbottom and The Black Witch
(An Unofficial Fan Film) o ponad 2 mln wyświetleń. Oprócz tego fani dzielą
się tworzoną przez nich muzyką i licznymi parodiami. Utalentowanemu youtuberowi Jonowi Cozartowi sławę i ponad 4,6 mln subskrypcji przyniosły piosenki Harry Potter w 99 sekund oraz Władca Pierścieni w 99 sekund, a także
seria parodii piosenek Disneya25. Muzyczne parodie wielu znanych filmów
i seriali można też obejrzeć na kanale The Hillywood Show, który posiada
ponad 1,7 mln subskrypcji26. Poza filmami i piosenkami kategoria fan artu
rozszerza się również na sztuki teatralne. Grupa teatralna Starkid, utworzona
na Uniwersytecie w Michigan, zyskała sławę po tym, jak wystawiła w 2009 r.
parodiujący fabułę Harry’ego Pottera: A Very Potter Musical, a w kolejnych
latach też jego kontynuacje: A Very Potter Sequel i A Very Potter Senior Year.
Do dzisiaj Team Starkid systematycznie wystawia nowe sztuki, które udostępnia na swoim kanale YouTube, a także prowadzi swój własny sklep z gadżetami. Co ciekawe, jeden z założycieli tej grupy, Darren Criss, dzięki niej zyskał
światową sławę, zagrał w wielu filmach i serialach oraz został nagrodzony
nagrodami Emmy czy Golden Globe27.
23
https://www.youtube.com/watch?v=C6SZa5U8sIg [dostęp: 4.04.2020]; https://en.
wikipedia.org/wiki/Voldemort:_Origins_of_the_Heir [dostęp: 4.04.2020].
24
https://www.youtube.com/watch?v=0hrcRtu45TU [dostęp: 4.04.2020].
25
https://www.youtube.com/user/Paint/videos [dostęp: 4.04.2020].
26
https://www.youtube.com/user/JckSparrow/videos [dostęp: 4.04.2020].
27
https://www.teamstarkid.com/ [dostęp: 4.04.2020]; https://www.youtube.com/user/
StarKidPotter/videos [dostęp: 4.04.2020]; https://en.wikipedia.org/wiki/Darren_Criss [dostęp:
4.04.2020].
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4. Legalność tworzenia fan artu i umieszczania go w internecie
Podmiotem uprawnionym do korzystania z ochrony prawnoautorskiej jest co
do zasady twórca utworu. Twórcą jest rzeczywisty autor utworu, czyli osoba
fizyczna, która wniosła twórczy wkład w powstanie utworu28. Z kolei przedmiotem ochrony prawnoautorskiej jest utwór, czyli każdy przejaw działalności
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia29. Utwór musi posiadać przede wszystkim dwie cechy – oryginalność i indywidualność. Utwór
jest oryginalny, jeśli stanowi subiektywnie nowy wytwór intelektu, rezultat
działalności o charakterze kreacyjnym. Z kolei indywidualność łączy się z niepowtarzalnością utworu. Utwór, aby podlegał ochronie, musi być ustalony,
tj. uzewnętrzniony w jakiejkolwiek formie poza umysłem twórcy, tak by mogła
się z nim zapoznać choćby jedna osoba. Ważne jest to, że utwór nie musi być
ukończony, aby mógł być chroniony30. Ochrony również nie warunkuje spełnienie żadnych formalnych wymogów – inaczej niż jest to na gruncie prawa
własności przemysłowej. Utwory można podzielić na samoistne i niesamoistne. Utwory samoistne to utwory powstające w wyniku pracy jednej osoby,
natomiast utwory niesamoistne pochodzą od dwóch lub więcej autorów31.
4.1. Utwór zależny a inspirowany
Z problematyką fanfiction łączą się zagadnienia utworu zależnego i utworu
inspirowanego, ponieważ przypisanie fan artu do którejś z tych kategorii
niesie ze sobą daleko idące konsekwencje prawne oraz ekonomiczne. Utwór
zależny jest przykładem utworu niesamoistnego32. Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych33 nazywa go opracowaniem
cudzego utworu i stanowi, że taki utwór zależny jest przedmiotem prawa
Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231; z 2020 r. poz. 288); J. Sieńczyło-Chlabicz, Podmiot prawa autorskich.
Rodzaje utworów [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa
2018, s. 92–93; D. Flisak, Prawo autorskie i prawa pokrewne – komentarz, Warszawa 2015, s. 159.
29
Art. 1 pr.aut.
30
M. Nowikowska, Utwór jako przedmiot prawa autorskiego [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz
(red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018, s. 69–76.
31
J. Sieńczyło-Chlabicz, Podmiot prawa…, s. 97.
32
Ibidem, s. 98.
33
Dz.U. z 2019 r. poz. 1231; z 2020 r. poz. 288.
28
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autorskiego, a więc podlega ochronie prawnoautorskiej bez uszczerbku
dla prawa utworu pierwotnego. Istotą opracowania jest twórcza ingerencja
w cudzy utwór, która prowadzi do powstania zupełnie nowego dzieła. Polega
to na świadomym wykorzystaniu części wkładu twórczego innej osoby, przejęciu elementów twórczych dzieła pierwotnego. Utwór taki jest odrębnym
samodzielnym utworem i podlega ochronie prawnoautorskiej, jednak tylko
wtedy, gdy spełnia jej przesłanki – ma cechy oryginalności i indywidualności. W ustawie znajduje się przykładowy katalog opracowań, tj. tłumaczenie,
przeróbka, adaptacja, ale do utworów zależnych można też zaliczyć streszczenie, inscenizację czy sfilmowanie34.
Z kolei utwór inspirowany należy do grupy utworów samoistnych, gdyż
nie zawiera elementów pochodzących od różnych osób. Związek, jaki zachodzi między utworem inspirującym a inspirowanym, nie polega na przejęciu
wkładu twórczego autora dzieła inspirującego. Dzieło inspirowane powstaje,
ponieważ twórca został zainspirowany, tzn. znalazł wenę, pobudkę, podnietę
poprzez zetknięcie się z utworem inspirującym. Opracowaniem nie jest samo
zaczerpnięcie cudzego pomysłu, wątku czy imion bohaterów, jeżeli nowy
utwór posiada własny oryginalny wkład twórczy oraz indywidualne elementy.
Podobieństwo tematu, ale ujęcie go indywidualnie i oryginalnie, prowadzi do
utworzenia nowego samoistnego utworu. Ponadto elementy takie mogą być
rozpoznawalne, jednak nie mogą dominować. Ustawa wyraźnie stanowi, że
opracowaniem nie jest utwór, który powstał w wyniku inspiracji cudzym
utworem. Jako przykłady utworów inspirowanych można podać wariacje czy
improwizacje muzyczne oraz inspiracje literackie i plastyczne35.
Nie da się jednoznacznie określić, czy dane dzieło fanowskie należy zaliczyć do utworów zależnych czy inspirowanych, ponieważ twórczość fanfiction jest bardzo różnorodna. Nie istnieją uniwersalne mierniki i granice
między tymi rodzajami utworów. Należy o tym rozważać ad casum, analizując
wszystkie elementy danego dzieła. Z reguły im więcej elementów oryginalnych
J. Sieńczyło-Chlabicz, Podmiot prawa…, s. 98–100; D. Flisak, Prawo autorskie…, s. 78;
D. Jankowiak, Fan fiction – wolność czy samowola? Między własnością intelektualną, twórcą
a miłośnikami, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6587 [dostęp: 7.04.2020], s. 46; https://
www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/blog/69,fan-fiction-a-prawo
[dostęp: 5.04.2020].
35
J. Sieńczyło-Chlabicz, Podmiot prawa…, s. 102; D. Flisak, Prawo autorskie…, s. 74; http://
pankowska.com.pl/jak-zainspirowac-sie-utworem-zgodnie-z-prawem/ [dostęp: 5.04.2020].
34
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zostanie zaczerpniętych wprost z cudzego utworu, tym większe prawdopodobieństwo zakwalifikowania danego dzieła jako utworu zależnego36.
Kwalifikacja taka ma daleko idące skutki. Mianowicie rozporządzanie
i korzystanie z opracowania, nawet w celach niekomercyjnych, zależy od
zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, chyba że autorskie prawa majątkowe wygasły (co do zasady z upływem 70 lat od śmierci twórcy37). Jest to
prawo zależne. Oprócz tego na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego38. Zezwolenie może być udzielone
w sposób dorozumiały lub wyraźnie, np. poprzez zawarcie umowy – wyłącznej lub niewyłącznej, odpłatnej lub nieodpłatnej39. Niezastosowanie się do
tych obowiązków grozi wytoczeniem powództwa na drodze sądowej m.in.
o zaniechanie naruszania, usunięcie skutków naruszenia, o odszkodowanie
czy o wydanie uzyskanych korzyści40.
Wykonywanie praw do utworu inspirowanego nie jest ograniczone zezwoleniem twórcy dzieła inspirującego. Twórcy utworu inspirującego nie przysługują zatem żadne roszczenia w związku z brakiem naruszenia autorskich praw
majątkowych. Aby jednak uchronić się przed zarzutami w związku z naruszeniem autorskich praw osobistych, wskazane jest, by w dziele inspirowanym
oznaczyć, z jakiego utworu pochodzą elementy stanowiące źródło inspiracji41.
4.2. Autorskie prawa osobiste
Ochrona prawnoautorska wyraża się w przyznaniu uprawnionym osobom
autorskich praw osobistych i majątkowych. O ile autorskie prawa majątkowe
nie wiążą się z przedmiotem tego opracowania42, o tyle tę drugą kategorię
https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/blog/69,fan-fiction-a-prawo [dostęp: 5.04.2020]; https://www.blizejprawa.com/fanfiki-a-prawa-autorskie/ [dostęp: 5.04.2020].
37
Art. 36 pr.aut.
38
Art. 2 ust. 2 i 5 pr.aut.; M. Węcławska-Misiurek, Kontynuacja dzieła po śmierci twórcy
[w:] A. Niewęgłowski, N. Tomasiak, C. Zapała (red.), Prawo autorskie a działalność wydawnicza, Lublin 2018, s. 120.
39
J. Sieńczyło-Chlabicz, Podmiot prawa…, s. 100; http://www.prawnointelektualny.
pl/2016/09/fan-fiction-w-swietle-prawa-autorskiego.html [dostęp: 5.04.2020].
40
Art. 79 ust. 1 pr.aut.
41
https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/blog/69,fan-fiction-a-prawo [dostęp: 5.04.2020].
42
Szerzej: M. Rutkowska-Sowa, Autorskie prawa majątkowe. Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej,
Warszawa 2018.
36
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praw można powiązać z problematyką fan artu. Obowiązująca w Polsce ustawa
wymienia w przykładowym katalogu takie prawa osobiste twórcy, jak:
• prawo do autorstwa utworu,
• prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem
albo do udostępnienia go anonimowo,
• prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego
wykorzystania,
• prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
• prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Autorskie prawa osobiste powstają na podstawie faktu i zawsze przysługują
twórcy, ponieważ ich istotą jest ochrona szczególnej więzi osobistej łączącej
twórcę z jego dziełem. Więź ta jest nadrzędnym dobrem osobistym, dlatego
podlega ochronie na gruncie pr.aut. oraz art. 23 i 24 k.c. Ponadto autorskie
prawa osobiste są nieograniczone w czasie, nieprzenoszalne i niezrzekalne43.
Z problematyką fan artu najbliżej związane jest prawo integralności
utworu, czyli nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego
wykorzystania. Nie każda ingerencja w cudzy utwór będzie naruszeniem
tego prawa. Tylko zmiana, która zrywa bądź osłabia więź twórcy z utworem,
może być uznana za nielegalną. Może ona polegać na pominięciu fragmentu
utworu, wprowadzaniu uzupełnień czy dodatkowych elementów, dokonaniu nierzetelnego lub niedbałego wykonania utworu, wykrzywieniu treści
bądź uwłaczaniu godności czy wartości dzieła, a także świadomym fałszywym przedstawianiu faktów. Naruszeniem nie będą np. zmiany redakcyjne,
korekta błędów interpunkcyjnych czy digitalizacja utworu. Twórca, który
stworzył swoje dzieło, wnosząc w to wysiłek, zasługuje na poszanowanie
wykreowanej treści i formy. Ma on wyłączność decydowania o tych elementach. To on decyduje, kiedy i w jakiej postaci udostępni swój utwór szerszemu gronu publiczności44.
Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym
działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego
naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia,
dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Sąd może taką
43
Art. 16 pr.aut.; Z. Zawadzka, Autorskie prawa osobiste [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.),
Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018, s. 121 i n.; D. Flisak, Prawo autorskie…,
s. 213 i n.
44
Z. Zawadzka, Autorskie prawa…, s. 127–131; D. Flisak, Prawo autorskie…, s. 238 i n.
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osobę zobowiązać do złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, a jeśli naruszenie było zawinione, przyznać twórcy odpowiednią
sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na
wskazany przez twórcę cel społeczny45.
4.3. Dozwolony użytek, parodia
Dozwolony użytek to instytucja, dzięki której odbiorca utworu może korzystać z utworu bez zgody twórcy ze względu na interes prywatny (dozwolony użytek osobisty) lub publiczny (dozwolony użytek publiczny). Jest
zarazem ograniczeniem praw autorskich. W ramach dozwolonego użytku
osobistego można nieodpłatnie korzystać z utworu w celu niekomercyjnym
pod warunkiem, że utwór został już rozpowszechniony za zezwoleniem
autora. Niekomercyjny cel oznacza cel rozrywkowy, naukowy, hobbystyczny46. W zakresie dozwolonego użytku publicznego mieści się zagadnienie parodii. Zgodnie z regulacją art. 291 pr.aut. wolno korzystać z utworów
na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury w zakresie uzasadnionym
prawami tych gatunków twórczości. Co ciekawe, przepis ten nie wprowadza ograniczeń co do rodzajów ani rozmiarów utworów, w przeciwieństwie
do normy dotyczącej prawa cytatu. Można zatem wykorzystać dane dzieło
w całości w celu jego żartobliwego przekształcenia, a także jako podkład
muzycznego skeczu47. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że istotnymi cechami parodii jest, po pierwsze, to, że nawiązuje do istniejącego utworu, jednocześnie wykazując uchwytne różnice, a po drugie, stanowi
wypowiedź humorystyczną lub żartobliwą. Jednak parodia powinna zachować właściwą równowagę między interesami i prawami twórców a wolnością
wypowiedzi użytkownika utworu. Nie musi przy tym wykazywać oryginalnego charakteru, a wystarczy, że można uchwycić różnice między nią a oryginałem48. Nie zawsze twórczość fanowska jest parodią (opowiadanie, film,
piosenka) czy karykaturą (rysunki). Fanfiction może bardzo rzetelnie uzupełniać bądź kontynuować fabułę oryginalnego utworu bez przeinaczania
45
46
47
48

Art. 78 ust. 1 pr.aut.
M. Rutkowska-Sowa, Autorskie prawa…, s. 156–160.
Ibidem, s. 164.
https://www.rp.pl/artykul/1143431-Parodia-a-prawo-autorskie.html [dostęp: 6.04.2020].
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nawet najmniejszego szczegółu, jednak często w celach rozrywkowych fan
art przybiera formy żartobliwe. Można choćby przywołać już wyżej przedstawione musicale grupy teatralnej Starkid.

5. Stosunek twórców do fanfiction
Co prawda powyżej wykazano już, że niekiedy twórczość fanowska może
być legalnie publikowana (utwór inspirowany, parodia), jednak dalej twórcy
i jego spadkobiercom przysługuje ochrona autorskich praw osobistych.
W internecie można znaleźć wypowiedzi, w których poszczególni twórcy
ustosunkowują się do twórczości fanowskiej angażującej ich dzieła. Na
przykład J.K. Rowling cieszy się, że jej książki inspirują ludzi i pobudzają ich do własnego tworzenia49. Podobnego zdania jest A. Sapkowski50.
Stephen King przyznał, że sam, pisząc niektóre powieści, wzorował się na
innych filmach czy komiksach51. Natomiast C.S. Lewis w liście do swojego młodego fana napisał: dlaczego by nie napisać samodzielnie opowieści,
które wypełnią luki w narnijskiej historii? Zostawiłem ci nawet mnóstwo
wskazówek – zwłaszcza tam, gdzie Lucy i jednorożec rozmawiają. Czuję,
że zrobiłem wszystko, co mogłem!52. Jednak są i głosy przeciwne. Twórca
Pieśni Lodu i Ognia, G.R.R. Martin, nie lubi nawet słowa fanfiction. Uważa,
że autorzy nie powinni pozwalać na przeinaczanie ich dzieł przez fanów,
a sam, choć zaczynał od rysowania amatorskich komiksów, nigdy nie wykorzystał cudzych postaci53. Również autorka powieści Przeminęło z wiatrem
Margaret Mitchell uznała, że jej dzieło ma istnieć w takim kształcie, w jakim
je stworzyła, i nie życzyła sobie kontynuacji54.
http://web.archive.org/web/20010413164034/http://www.scholastic.com/harrypotter/author/transcript2.htm [dostęp: 6.04.2020].
50
D. Jankowiak, Prawo autorskie w praktyce, czyli o amatorskim piśmiennictwie fanowskim
(fan fiction) w kontekście relacji pisarzy z aktywnymi czytelnikami, https://docplayer.pl/15609154-Prawo-autorskie-w-praktyce-czyli-o-amatorskim-pismiennictwie-fanowskim-fan-fiction-w-kontekscie-relacji-pisarzy-z-aktywnymi-czytelnikami.html [dostęp: 7.04.2020], s. 4.
51
http://fanlore.org/wiki/Professional_Author_Fanfic_Policies [dostęp: 6.04.2020].
52
https://books.google.pl/books?id=nVcbp3A-pSoC&lpg=PA104&vq=dear+denise&p
g=PA104&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [dostęp: 6.04.2020], tłum. własne.
53
https://grrm.livejournal.com/151914.html [dostęp: 6.04.2020].
54
D. Jankowiak, Fan fiction…, s. 48.
49
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Wyżej wspomniano, że na fanowski film opowiadający o życiu młodego
Lorda Voldemorta długo oczekiwano. Stało się tak, ponieważ film został
zapowiedziany już w 2016 r., jednak wytwórnia Warner Bros, powołując
się na naruszenie praw autorskich, zablokowała jego rozpowszechnienie w internecie. Ostatecznie po rozmowach z przedstawicielami Warner
Bros zezwolono na jego udostępnienie w serwisie YouTube, ale uzgodniono, że film nie będzie przynosił żadnych zysków. Warner Bros wystosowało wówczas następujące oświadczenie: Ten fanowski projekt filmowy nie
jest popierany ani w żaden sposób powiązany z Warner Bros. Zasadniczo
wspieramy niekomercyjną działalność fanów Harry’ego Pottera, podejmując jednocześnie kroki w celu zachowania integralności w tych kochanych
opowieściach. To dlatego skontaktowaliśmy się z twórcami filmu, aby upewnić się, że pracują zgodnie z odpowiednimi parametrami oraz film zostanie
wyraźnie oznaczony jako film stworzony przez fanów55. Z reguły w tego
rodzajach produkcjach pojawiają się informacje, że są one przedsięwzięciami jedynie fanowskimi.

Podsumowanie
Utalentowani fani mogą bez wątpienia legalnie tworzyć swój fan art do
szuflady. Dzięki możliwościom, jakie daje internet w dzisiejszych czasach,
dzielą się swoją twórczością również z innymi. Specjalistyczne strony internetowe, blogi czy portale społecznościowe zacieśniają więzi wytwarzane
między członkami fandomów. W XXI w., kiedy ludzie walczą z problemem
osamotnienia i depresji, niezmiernie ważne jest tworzenie się grup społecznych, w ramach których jednostki doskonale rozumieją się i mają wspólne
zainteresowania. W taki sposób nawiązują się nawet przyjaźnie na całe życie
i wprawdzie walka z uzależnieniem od elektroniki jest równie istotna jak
ze wskazanymi wyżej problemami, to jednak uczestnictwo w takiej grupie zachęca do organizowania zlotów i wydarzeń tematycznych. Ponadto
malowanie, pisanie, nagrywanie – tworzenie na podstawie inspirujących
dzieł – powoduje rozwój osobisty oraz rozwijanie swoich talentów. Wielu
55
https://www.mugglenet.com/2018/12/harry-potter-and-the-copyright-infringement-claims/ [dostęp: 8.04.2020], tłum. własne.
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wybitnych pisarzy rozpoczynało od pisania fanfiction, a aktorzy grający
w parodiach znanych utworów zdobyli światową sławę.
Z drugiej strony twórcy będący kreatorami całych uniwersów i fabuł mają
prawo, by ich dzieło, w którego powstanie wnieśli ogrom wysiłku, czasu i uczuć,
pozostało w takiej formie, w jakiej się nim z odbiorcami-fanami podzielili.
Utwór niekiedy jest dobry, dlatego że jego fabuła urywa się nagle, a czytelnik czy
widz może sobie wyobrazić tuzin alternatywnych zakończeń. Taki był zamysł
autora i nie chodzi o to, by teraz zaburzać wyobraźnię jednostki i narzucać
niekanoniczne wizje jeszcze innych osób (wyobraźnia zbiorowa)56. Mówi się,
że to pierwsza lub kilka pierwszych części z serii filmów czy książek jest najlepszych, a kolejne mogą już tylko niszczyć fabułę. Czasem też dlatego warto
uszanować wizję twórcy i nie ingerować w pewną całość, by nie zniszczyć jej
ani nie zaburzyć przesłania, jakie niesie. Co jednak w sytuacjach, gdy znaczna
większość członków fandomu nie zgadza się na takie zakończenie dzieła (jak
w przypadku masowego oburzenia po premierze finału ostatniego sezonu
serialu Gry o tron Davida Benioffa i D.B. Weissa, kiedy to tysiące fanów podpisywało petycje, żeby jeszcze raz nakręcić ostatnie odcinki) albo kontynuację dzieła przez autora (tu można podać przykład westendowskiej sztuki
JackaThorne’a, Johna Tiffany’ego oraz J.K. Rowling Harry Potter i przeklęte
dziecko kontynuującej serię o młodym czarodzieju, która przez wielu Potterheadów uważana jest za jedno z gorszych fanfiction (sic!), a nawet zakazane jest
o niej wspominać)? Czy ingerencja fanów może iść aż tak daleko?
Jednak fan art może przynieść twórcom także duże korzyści. Umieszczenie dzieł fanfikcji w internecie można uznać za darmową reklamę oryginalnych pierwotnych utworów i zachętę do zapoznania się z nimi. Ponadto
czyż tworzenie przez fanów obrazów, opowiadań, filmów, muzyki, poświęcanie czasu, talentu, pieniędzy nie jest oznaką fascynacji dziełem, niezgodą
na zakończenie przygody z danym uniwersum zaraz po przeczytaniu czy
obejrzeniu utworu oraz oznaką zachowania w pamięci ludzkiej i czeluściach internetu śladów po oryginale dzieła? Dzięki fanom utwory nie kurzą
się na półkach, tylko są wiecznie żywe.
To, czy udostępnienie publiczne w internecie swojej twórczości fanowskiej jest legalne, zależy od różnych czynników, takich jak: zaliczenie utworu
56
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do kategorii utworu zależnego lub inspirowanego, zerwanie więzi osobistej
łączącej twórcę z jego utworem lub spełnienie przesłanek uznania utworu za
parodię. Fan art jest na tyle różnorodny, że poszczególne przypadki należy
rozważać ad casum. Nie zawsze zaczerpnięcie imion czy nazw z cudzego
dzieła jest naruszeniem prawa (np. imię Hermiony Granger z Harry’ego Pottera zostało zaczerpnięte z Zimowej opowieści Williama Shakespeare’a57),
choć może się tak zdarzyć. Warto też przypomnieć, że niektóre nazwy
własne i imiona bohaterów mogą być chronione na gruncie prawa własności przemysłowej jako znak towarowy.

57

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hermiona_Granger [dostęp: 7.04.2020].
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Odesłania (hiperłącza) w internecie

1. Uwagi ogólne
Postęp technologiczny dotyczący transmisji informacji oraz związany za
nim rozwój sieci internetowej wpłynął na kształt wielu regulacji prawnych.
Niewątpliwie proces ten przyczynił się do ewolucji szeregu instytucji prawa
autorskiego. Pojawiły się także całkowicie nowe określenia właściwe dla oznaczenia pewnych kategorii zagadnień. W związku z trudnościami, jakich przysparza m.in. okoliczność oznaczania autorstwa oraz cytowania, interesującą
tematykę stanowi kwestia hiperłączy.
Obecnie nie można sobie wyobrazić korzystania z internetu bez linków. Równie popularny jest tzw. deeplinking oraz framing. Jednak używanie ich jako powszechnego narzędzia nie gwarantuje działania zgodnego
z prawem. Przy stosowaniu hiperlinków niejednokrotnie dochodzi do naruszenia praw autorskich. Szczególnie szkodliwe może być embedowanie
sprzyjające dopuszczaniu się plagiatu. Rzeczone sytuacje wzbudzają wątpliwości dotyczące legalności stosowania hiperłączy jako szybkiego sposobu na odsyłanie do treści.

2. Problematyka odesłań
Odesłanie sensu largo to przekierowanie użytkowników sieci na inne strony
internetowe oraz pobieranie stron internetowych bądź ich fragmentów na
oglądaną przez użytkownika stronę1. Do działań dochodzi poprzez kliknięcie na oznaczone na stronie internetowej teksty, grafiki albo ramki,
K. Moruń, Odpowiedzialność prawna za odesłania w internecie, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 13, Lex; M. Jankowska, Autor i prawo do autorstwa, Lex 2011, rozdz. VII,
uwaga 2.6.1.
1
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co pozwala na szybkie i łatwe przeglądanie zawartości kolejnych witryn2.
Link jest umieszczony na stronie internetowej w postaci wyróżnionego
tekstu albo grafiki, po kliknięciu których użytkownik jest przenoszony do
podstrony w ramach tej samej witryny albo na inne strony, także mające
innych twórców3.
Odesłania można podzielić na kilka rodzajów. Są to: linki (hiperłącza),
deep linking, framing oraz inline links (embedded links)4. Hiperłącze to połączenie, które pozwala użytkownikowi na proste poruszanie się pomiędzy
dwoma dokumentami, stronami internetowymi lub komputerami5. Linkowanie w ten sposób umożliwia odesłanie użytkownika do strony głównej
danej witryny6. Deeplinking natomiast odsyła bezpośrednio do podstrony,
na której zamieszczono treści, pomijając przy tym stronę główną danej
witryny7. Dzięki framingowi wyodrębnia się na jednej stronie internetowej ramki (ang. frame) będące odrębnymi częściami witryny. Działają
one niezależnie od siebie i są wyświetlane użytkownikowi jednocześnie. Odbiorca ma dzięki temu możliwość wyświetlania w ramach jednej
strony internetowej kilku fragmentów, a nawet całych stron pochodzących
z innych witryn, jednocześnie zachowując elementy witryny stosującej
framing8. Embedded links pozwalają twórcy witryny na implementowanie we własną stronę elementów cudzych witryn. Inlinelinks dają złudne
wrażenie, że autorem implementowanych fragmentów jest twórca głównej
strony internetowej9.
Kluczowe zagadnienie prawne dotyczące hiperłączy odnosi się podawania autorstwa zalinkowanej strony. Początkowo okoliczność linkowania
utworów klasyfikowano jako czynność podobną do użycia prawa cytatu,
Ibidem.
P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010, Lex, rozdz. I,
uwaga 2.5.7.
4
K. Moruń, Odpowiedzialność prawna…; M. Jankowska, Autor i prawo…, rozdz. VII,
uwaga 2.6.1.
5
https://dictionary.cambridge.org [dostęp: 30.03.2020].
6
M. Kupczyk-Czerniawska, Linkowanie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów polskich, „Temidium” 2016, nr 3, s. 59.
7
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, Lex, rozdz. VII, uwaga 5.5.2.4.
8
P. Podrecki i in. [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2004, Lex, rozdz. 11,
uwaga 11.1.5.
9
M. Jankowska, Autor i prawo…, rozdz. VII, uwaga 2.6.1.
2
3

Odesłania (hiperłącza) w internecie

123

np. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach10. W tym orzeczeniu Sąd
stwierdził, iż umieszczenie w notatce informacyjnej linku prowadzącego do
materiału stworzonego przez kogoś innego niż autor notatki stanowi wystarczające powołanie się na źródło oraz autora zalinkowanego materiału. Sąd
porównał tę sytuację do powołania cudzych wypowiedzi w materiale prasowym stworzonym przez dziennikarza. Ponadto zaznaczył, że brak ingerencji w treść powołanego materiału dobitnie świadczy jedynie o cytowaniu
go, nie zaś przypisywaniu autorstwa przez osobę linkującą rzeczony utwór.
Każda osoba publikująca w internecie stworzone przez siebie treści niejako bezwiednie godzi się na to, aby inni posługiwali się odesłaniami do
ogólnodostępnej witryny, jaką stworzyła11. Z jednej strony swoboda odsyłania nie powinna być ograniczana, z drugiej zaś łatwo o naruszenia prawa
autorskiego, szczególnie w przypadku stosowania embedded links. Linking
może także doprowadzać do sytuacji wytworzenia u odbiorcy strony internetowej fałszywego przekonania o powiązaniach gospodarczych podmiotów,
które w istocie rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego. Odsyłanie opatrzone
złośliwym czy wręcz obrażającym komentarzem jest działaniem, które może
poważnie naruszyć renomę i inne dobra osobiste podmiotu12. Dlatego niezwykle istotne jest uświadamianie użytkowników internetu, w jaki sposób
mogą korzystać z cudzych utworów, aby nie naruszać przy tym praw autorskich13. Pomocne wydaje się również zastosowanie zabezpieczeń technicznych
przed nieautoryzowanym dostępem, rozpowszechnianiem czy zwielokrotnianiem utworów14.
2.1. Deeplinking – dyskusje nad naruszeniem
prawa poprzez odesłanie do podstrony
Jak zostało wyjaśnione powyżej, deeplinking pozwala na odesłanie użytkownika witryny bezpośrednio do konkretnej podstrony, z pominięciem strony
głównej. Może być to przyczyną utraty przez twórcę witryny zarobku płynącego z reklam umieszczonych na stronie głównej. Pośrednio można uznać
10
11
12
13
14

Wyrok SA w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. V ACa 524/13, Lex nr 142138.
K. Moruń, Odpowiedzialność prawna…
Ibidem.
M. Kupczyk-Czerniawska, Linkowanie…, s. 58.
K. Moruń, Odpowiedzialność prawna…
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to za naruszenie treści art. 17 pr.aut.15, który stanowi, że twórcy należy się
wynagrodzenie za korzystanie z jego utworu, w tym wypadku – strony
internetowej. Najbardziej zauważalną konsekwencją takiego linkowania
jest rozbicie struktury strony bez zezwolenia uprawnionego do witryny, co
może prowadzić do naruszenia określonego w art. 16 pkt 3 pr.aut. prawa
osobistego twórcy do integralności stworzonego przez niego dzieła. Deeplinking może prowadzić do skutków podobnych do przywłaszczenia sobie
autorstwa treści zawartych w odesłanej witrynie oraz naruszeń zasad uczciwej konkurencji16.
Z tego powodu w doktrynie pojawiają się głosy, że odesłania prowadzące do
strony wewnętrznej z pominięciem strony głównej powinny być co do zasady
zabronione. Wskazuje się przy tym, że wygoda użytkownika, który korzysta
z bezpośredniego przekazania na daną stronę, nie powinna przeważać nad
interesami autorów witryn. Dodatkowo postuluje się, aby po przeniesieniu
na stronę wewnętrzną strona internetowa pokazywała informację, w obrębie jakiej oraz czyjej witryny znajduje się korzystający17.
W kwestii udostępniania poprzez stosowanie deeplinkingu obszernie
wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Krakowie w jednym z pierwszych wyroków w Polsce, który dotyczył hiperłączy w ogóle18. W uzasadnieniu orzeczenia
zauważył on, że zamieszczenie na stronie internetowej deep linku prowadzącego do wewnętrznej witryny strony internetowej, co umożliwiało użytkownikowi sieci natychmiastowe i bezpośrednie zapoznanie się z treścią tej
wewnętrznej witryny, stanowi udostępnienie materiałów zawartych w rzeczonej wewnętrznej witrynie. W niniejszej sprawie w ten sposób doszło do
bezprawnego udostępnienia wizerunku powódki.
Bez względu na powyższe rozważania Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził w swoim wyroku19, że charakter linków nie jest przesądzający w sytuacji
naruszenia praw autorskich. Istotny jest sam efekt skorzystania z kliknięcia
linku, który w tej sprawie prowadził do klipu muzycznego współautorstwa
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
16
K. Moruń, Odpowiedzialność prawna…
17
J. Barta, R. Markiewicz, Odpowiedzialność za odesłania w Internecie [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), Handel elektroniczny. Prawne problemy, Kraków 2005, s. 479.
18
Wyrok SA w Krakowie z dnia 20 lipca 2004 r., sygn. I ACa 564/04, Lex nr 142138.
19
Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r., sygn. I ACa 1663/13, Lex nr 1466985.
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powoda bez jego zgody. Charakter deep linkowania może jedynie wskazywać
na ewentualną winę pomocnika. Pozostaje jednak bez wpływu na fakt naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych twórcy.
2.2. Framing – „agresywna” wersja deeplinkingu
Framing można określić jako znacznie bardziej skomplikowaną formę deeplinkingu, dzięki której użytkownik witryny może wyświetlać jednocześnie
kilka ramek z odesłaniami do różnych stron internetowych20. Przy zastosowaniu tego rodzaju hiperłącza użytkownik witryny w ogóle nie widzi adresu
URL strony pierwotnej. Może to powodować naruszenia związane z art. 16
pkt 1 pr.aut., który stanowi o tym, że twórca ma prawo do autorstwa utworu21.
Niekiedy wskazuje się na niezgodność framingu z szeroko rozumianymi zasadami uczciwej konkurencji. Stosując framing, można dopatrzeć się przejęcia
oraz wykorzystania cudzego utworu. Mowa także o naruszeniu prawa twórcy
do wynagrodzenia, gdzie podobnie jak w przypadku deeplinkingu, pominięcie strony głównej powoduje ominięcie reklam umieszczonych przez twórcę
pierwotnej witryny w celu zarobkowym. Niektóre poglądy idą nawet dalej
i sugerują naruszenie autorskich praw majątkowych poprzez zwielokrotnianie
utworu – strony internetowej – bez uzyskania uprzedniej zgody jego twórcy22.
Stanowisko, że każde użycie framingu powoduje naruszenie autorskich
praw osobistych lub majątkowych, może budzić wątpliwości. U przeciętnego
użytkownika internetu nierzadko powstaje mylne wrażenie co do tego, że
zalinkowany utwór należy do twórcy witryny z zamieszczonym na niej odesłaniem. Odbiorca strony może mieć mylne przeświadczenie, że ramka ze
stroną tak naprawdę jest stałym elementem przeglądanej witryny. Wówczas
dochodzi do całkowitego bądź pośredniego przejęcia treści strony internetowej do witryny stosującej framing. Najistotniejsze jest ustalenie, czy doszło
do naruszenia ogólnego wrażenia odbiorcy strony, że klikając hiperłącze
w postaci ramki, korzysta z witryny pierwotnej, a nie linkującej23.
Jednak framing może prowadzić do znacznie większej ilości pomyłek
niż chociażby deeplinking czy zwyczajne umieszczenie hiperłącza i dlatego
20
21
22
23

M. Jankowska, Autor i prawo…, rozdz. VII, uwaga 2.6.1.
Ibidem.
J. Barta, R. Markiewicz, Odpowiedzialność…, s. 473.
M. Jankowska, Autor i prawo…, rozdz. VII, uwaga 2.6.1.
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istotne jest, aby jednostkowo badać każdy z przypadków. W większości przypadków dobrze skonstruowany framing nie wprowadza w błąd użytkownika
witryny co do autorstwa danego fragmentu strony internetowej, którą przegląda. Wszystkie powyższe wątpliwości można bez trudu rozwiać poprzez
podanie autorstwa albo adresu URL strony pierwotnej.
2.3. Plagiat przy embedded links
Embedowanie linków pozwala użytkownikowi na korzystanie z treści cudzej
strony internetowej bez konieczności opuszczania witryny, w której zostały
umieszczone. Nawet bez działania korzystającego przeglądarka samodzielnie
integruje materiały embedowane ze stroną, na której się znajdują24. Możliwość
zapoznania się z utworem następuje poprzez jego odtworzenie lub zwielokrotnienie bezpośrednio na stronie odsyłającej. Witryna, w której zamieszczono embedowaną treść, nie ma wpływu na jakość, trwałość czy zawartość
utworu25. Przez to użytkownik ma wrażenie, że autorem zamieszczonych
treści jest również twórca strony witryny. Prowadzi to do naruszenia związanego z niepodaniem autorstwa zalinkowanego materiału26. Można wręcz
posunąć się do stwierdzenia, że embedowanie każdorazowo prowadzi do
naruszenia, gdyż odbiorca witryny często nawet nie orientuje się, iż korzysta
z treści pochodzących z innej strony internetowej27.
Hiperłącza użyte w formie embedowania bardzo często są łączone z pojęciem plagiatu28. Jest to naruszenie prawa do autorstwa poprzez pozbawienie
twórcy autorstwa utworu lub jego twórczego fragmentu oraz przywłaszczenie tego utworu albo jego fragmentu29. Powszechnie wiadomo, że bogactwo
zasobów internetowych i łatwy do nich dostęp ułatwiają bezprawną eksploatację utworów. Naruszyciele umieszczają na swoich stronach w szczególności pojedyncze elementy całych utworów w postaci wycinków tekstu czy

K. Moruń, Odpowiedzialność prawna…
M. Wyrwiński, Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym, Warszawa 2019, Lex,
rozdz. 4, uwaga 4.2.
26
M. Jankowska, Autor i prawo…, rozdz. VII, uwaga 2.6.1.
27
K. Moruń, Odpowiedzialność prawna…
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J. Raglewski [w:] D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Lex
2015, art. 115, uwaga 5.
29
S. Stanisławska-Koc [w:] D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Lex 2015, art. 16, uwaga 26.
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fragmentów grafik bez oznaczenia ich pochodzenia oraz autorstwa30. Embedowanie sprzyja plagiatowaniu, ponieważ przeciętny użytkownik internetu
nie będzie w stanie określić twórcy treści zaimplementowanej w witrynie za
pomocą hiperłącza.

3. Odesłanie do treści chronionych prawem
autorskim oraz treści niezgodnych z prawem
Niektóre formy używania hiperłączy mogą prowadzić do naruszeń prawa.
Doktryna stawia jednak pytanie, czy do podobnego nadużycia dochodzi
poprzez linkowanie stron internetowych z treściami chronionymi prawem
autorskim31. Powszechny i łatwy dostęp do internetu ma nie tylko zalety, ale
może także prowadzić do znacznie łatwiejszego w wykonaniu nieuprawnionego korzystania z dóbr chronionych prawem autorskim. Twórcy niejako
tracą kontrolę nad autorskimi prawami majątkowymi w gąszczu namnażających się witryn. Pojawiają się zatem postulaty, aby ustawowo uregulować
dozwolone korzystanie z utworów umieszczonych w internecie32.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w swoim
wyroku33, że umieszczenie na stronie internetowej odsyłacza do utworów
chronionych dostępnych swobodnie w internecie bez zezwolenia twórcy nie
stanowi publicznego udostępnienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy
2001/29/WE34. Podstawę do wydania tego orzeczenia stanowił wyrok TSUE
z 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/1235. W treści uzasadnienia Trybunał
rozróżnił dwie sytuacje: zalinkowanie utworu na niezabezpieczonej stronie
M. Jankowska, Autor i prawo…, rozdz. VII, uwaga 2.6.1.
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Wyrok Trybunału Unii Europejskiej z 8 września 2016 r. w sprawie GS Media BV
vs. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., BrittGeertruidzie
Dekker, C-160/15, curia.europa.eu.
34
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (OJ L 167 z 22 czerwca 2001 r.).
35
Wyrok Trybunału Unii Europejskiej z 13 lutego 2014 r. w sprawie Nils Svensson,
StenSjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd vs. RetriverSverige AB, C-466/12, curia.europa.eu.
30
31
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oraz zalinkowanie utworu w ten sposób, że odsyłacz pozwala użytkownikowi na ominięcie zabezpieczeń witryny. W przypadku pierwszej możliwości nie dojdzie do publicznego udostępnienia, ponieważ odbiorcy utworu
znajdującego się na ogólnodostępnej stronie internetowej, na której został
pierwotnie udostępniony, nie stanowią nowej publiczności. Są zatem pierwotną publicznością wziętą pod uwagę przez podmiot prawa autorskiego,
który udostępniał swój utwór. Jeśli zaś chodzi o linkowanie utworu dostępnego na zabezpieczonej stronie w taki sposób, że kliknięcie linku umożliwia użytkownikowi ominięcie tego zabezpieczenia, to taki użytkownik
odsyłacza będzie stanowił nową publiczność. Dzieje się tak przez wzgląd na
fakt, iż zabezpieczenie strony, na której zamieszczono utwór, ogranicza publiczność. Poprzez umieszczenie odsyłacza, dzięki któremu można ominąć
rzeczone zabezpieczenia, dopuszcza się do utworu nową publiczność, która
pierwotnie nie była brana pod uwagę przez podmiot prawa autorskiego.
Wówczas należałoby uzyskać od podmiotu zgodę na udostępnienie utworu
w taki sposób. Zagadnienie zostało rozwinięte w powołanym powyżej orzeczeniu w sprawie C-160/15, gdzie Trybunał uznał, iż skorzystanie z hiperłącza nie może powodować udostępnienia utworu nowej publiczności, jeśli
utwór był już dostępny w ogólnodostępnej, niezabezpieczonej witrynie, gdyż
wówczas czynność nie stanowi publicznego udostępnienia w ogóle.
Trybunał w wydanym orzeczeniu w sprawie GS Media BV posiłkował się
opinią Rzecznika Generalnego Melchiora Watheleta. W opinii przedstawiono
sytuacje, w których uprawniony nie wyraził zgody na udostępnianie danych
utworów na innych stronach internetowych bądź w których utwory nie
zostały wcześniej publicznie udostępnione za jego zgodą. Rzecznik Generalny
stwierdził, że nie ma znaczenia, czy osoba udostępniająca na stronie internetowej hiperłącze prowadzące do innej witryny, na której utwory chronione
są ogólnodostępne dla użytkowników, wiedziała lub mogła wiedzieć o opisanej powyżej sytuacji36. Taka wykładnia zdaniem Trybunału zapewnia autorom treści umieszczanych w internecie wysoki poziom ochrony37. Podobnie
36
Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Melchiora Watheleta z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie GS Media BV vs. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., BrittGeertruidzie Dekker, C-160/15, curia.
europa.eu.
37
M. Kupczyk-Czerniawska, Linkowanie…, s. 58.
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stwierdzono w wyroku BGH38 z 17 lipca 2003 r. (sygn. I ZR 259/00), gdzie
wskazano, że samo umieszczenie odesłania nie stanowi eksploatacji treści,
a tylko odsyła zainteresowanych do utworu w ułatwiony sposób39.
Dokonując analizy powyższych orzeczeń, można dookreślić swoiste zasady,
wedle których linkowanie utworów chronionych jest dopuszczalne oraz
zgodne z prawem. W wyroku Trybunału w sprawie C-160/15 zostały wyodrębnione sytuacje udostępnienia odsyłacza w celach zarobkowych oraz niezarobkowych przez różne podmioty. Sprawdzenie w internecie, czy utwór
dostępny swobodnie w niezabezpieczonej witrynie został umieszczony w
niej w sposób legalny, często jest znacząco utrudnione, na co Trybunał zwrócił uwagę w pkt 46 uzasadnienia do powołanego wyroku. Sugeruje się zatem
zastosowanie wzruszalnego domniemania, że jeśli do umieszczenia hiperłącza doszło w celu niezarobkowym przez osobę niebędącą przedsiębiorcą,
to należy wziąć pod uwagę okoliczność, że taka osoba może racjonalnie nie
wiedzieć, że utwór opublikowano w internecie bez zgody autora – szczególnie, jeśli utwór udostępniono na stronie, do której każdy użytkownik sieci
ma nieograniczony dostęp. Jeśli zaś dojdzie do obalenia tego domniemania, to udostępnienie linku w opisany powyżej sposób stanowi publiczne
udostępnienie utworu, a osoba umieszczająca link poniesie konsekwencje bezprawnego udostępnienia utworu. Gdy zaś do zalinkowania utworu
dochodzi w celach zarobkowych, można oczekiwać, że podmiot udostępniający odsyłacz do utworu dokonał odpowiednich czynności celem sprawdzenia legalności dostępności tego utworu w sieci. Domniemywa się zatem,
że podmiot umieszczający link prowadzący do utworu, który jest chroniony
i wobec którego mogła nie zostać wyrażona zgoda twórcy na jego udostępnienie, robi to świadomie. To domniemanie również jest wzruszalne. Jeśli
jednak nie dojdzie do jego obalenia, to ponownie takie użycie hiperłącza
uznaje się za publiczne udostępnienie.
Polskie sądy w większości podzielają powyższe rozważania. Sąd Apelacyjny
w Gdańsku40 uznał, że odesłanie do utworów swobodnie znajdujących się na
ogólnodostępnej stronie internetowej nie stanowi publicznego udostępnienia
Federalny Trybunał Sprawiedliwości Niemiec.
K. Klafkowska-Waśniowska, Zamieszczanie odesłań internetowych a zakres autorskich
praw majątkowych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19, s. 55.
40
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2014 r., sygn. I ACa 7/14, Lex nr 1544696.
38
39
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w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE41. Podobnie stanowi uzasadnienie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie42, w którym opisano
sytuację udostępniania plików ebooków z prywatnego serwera powoda. Sąd
stwierdził, że dostęp do serwera, na którym znajdowały się utwory, gwarantował jedynie link. Skoro zaś nie udowodniono, ani że pozwany udostępniał
ten link osobom trzecim, ani że z serwera pobierano jakiekolwiek pliki, to nie
można uznać, iż doszło do publicznego udostępnienia.
Polskie orzecznictwo nie pozostaje jednak bezkrytyczne wobec wyroków TSUE. Sąd Apelacyjny w Warszawie43 co prawda przyznał, że umieszczenie odsyłacza, który kieruje na stronę internetową z dostępnym na niej
utworem, stanowi udostępnienie, jednak nie zgodził się z tym twierdzeniem
w całości. Wyraził przeciwny do Trybunału pogląd, zgodnie z którym samo
przeniesienie do strony internetowej z utworem nie stanowi udostępnienia. Zwrócił za to uwagę na efekt użycia linku – do udostępnienia zdaniem
polskiego sądu dojdzie w momencie, gdy hiperłącze zostało skonstruowane
w taki sposób, że po kliknięciu w nie prowadzi bezpośrednio do utworu,
z pominięciem strony głównej (tzw. deep link). Podobnie Sąd Apelacyjny
odniósł się do wymogu nowej publiczności. Uznał, że fakt wystąpienia
nowej publiczności nie może bezwarunkowo decydować o rozpowszechnieniu, a jedynie o ewentualnej nowej eksploatacji utworu.
Na gruncie orzecznictwa dominuje zatem stanowisko, zgodnie z którym
umieszczenie hiperłącza prowadzącego do utworu udostępnionego w sieci
nie jest korzystaniem z niego, a umieszczanie linków co do zasady nie narusza żadnych praw autorskich44. Jednak w przypadku naruszenia takowych
orzecznictwo sugeruje rozważenie przesłanek z art. 422 k.c.45, czyli odpowiedzialności jak za pomocnictwo46. W takim wypadku, jak stanowi uzasadnienie do wyroku w sprawie I ACa 1663/13, osoba umieszczająca odesłanie
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie
informacyjnym (OJ L 167 z 22 czerwca 2001 r.).
42
Wyrok SA w Szczecinie z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. I ACa 1159/15, Lex
nr 2252231.
43
Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r., sygn. I ACa1663/13, Lex nr 1466985.
44
Ibidem; M. Sarbiński [w:] W. Machała (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2019, art. 6 pkt. 25.
45
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
46
Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r., sygn. I ACa 1663/13, Lex nr 1466985.
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do utworu ułatwia do niego dostęp poprzez zwiększenie liczby dostępnych
adresów stron internetowych, których kliknięcie spowoduje przeniesienie
użytkownika sieci bezpośrednio do utworu.
Kwestia odesłań do utworów chronionych łączy się z zagadnieniem linkowania treści sprzecznych z prawem – także bezprawnie umieszczonych
w sieci utworów. Takie naruszenia mogą dotyczyć zarówno prawa autorskiego, jak i dóbr osobistych, a nawet prawa karnego, jeśli są to informacje
naruszające bezpieczeństwo państwowe lub obraźliwe.
W doktrynie pojawiły się dwa sprzeczne ze sobą stanowiska. Jedno z nich
zakłada, że naruszenie dóbr osobistych poprzez samo odesłanie do informacji, która narusza prawo, może nastąpić tylko w wypadku, kiedy człowiek
świadomie umieszcza hiperłącze z bezprawnymi treściami. Jeśli zaś chodzi
o automatyczne systemy wyszukujące informacje, trudno byłoby przypisać
im naruszenie, ponieważ nie mają one świadomości odsyłania użytkowników
sieci do nielegalnych treści47. Z drugiej strony znajduje się stanowisko, które
wskazuje na pewną lukę w powyższym rozumowaniu. Dotyczy ona sytuacji, w której automat odsyła użytkownika do innych materiałów bezprawnych – pirackich czy pornograficznych48. Z praktycznego punktu widzenia
wskazuje się, że drugie stanowisko mogłoby prowadzić do sytuacji, w której
osoba umieszczająca hiperłącze musiałaby każdorazowo badać dokładnie treści, jakie w ten sposób udostępnia. Ponadto należałoby śledzić zamieszczone
informacje w czasie rzeczywistym, co wydaje się być niewykonalne49.

4. Odesłanie a sieci peer-to-peer
Peer-to-peer (P2P) to rozproszona architektura sieci, w której równorzędni
sobie uczestnicy współdzielą część swoich zasobów sprzętowych niezbędnych
do świadczenia danej usługi oraz dostarczenia treści oferowanych przez
sieć. Zasoby są bezpośrednio dostępne dla innych partnerów (peers) z pominięciem podmiotów pośredniczących50. P2P charakteryzuje się brakiem stałej
K. Moruń, Odpowiedzialność prawna…
J. Barta, R. Markiewicz, Odpowiedzialność…, s. 486.
49
K. Moruń, Odpowiedzialność prawna…
50
R. Schollomeier, A Definition od Peer-to-Peer Networking for the Classification of Peer-to-Peer Architectures and Applications, https://www.researchgate.net [dostęp: 31.03.2020].
47
48
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struktury, która zależy od rodzaju i ilości podłączonego do sieci hardware.
Dzięki konstrukcji P2P jest obecnie podstawą dla tworzenia programów do
bezpośredniej wymiany plików między użytkownikami, również komercyjnie51. Korzystanie z P2P polega na wysyłaniu (upload) co najmniej takiej samej
ilości danych, co użytkownik pobiera (download). Nie wszyscy korzystający
trzymają się tej zasady, zatem często wysyła się ilość danych o 10–20% większą,
niż pobrano, i niektórzy określają to mianem kosztów „darmowych” plików52.
Najpopularniejsze strony internetowe, które służą do wymiany plików
w modelu P2P, to The Pirate Bay, Bit Torrent czy eMule. Do pobrania plików potrzebny jest klient, czyli dostosowany program komputerowy, który
pobiera użytkownik. Ściągnięty plik wczytywany jest do klienta, przez którego komputer korzystający łączy się z serwerem wskazującym położenie
kompletnych plików i ich fragmentów. W ten sposób użytkownik jednocześnie ściąga fragmenty utworu od nawet kilkuset innych partnerów i udostępnia te fragmenty innym korzystającym53. Odesłaniem w przypadku
sieci P2P jest umieszczenie linku z odniesieniem do dzieła, jakie chce
pobrać użytkownik.
Ze względu na sposób, w jaki funkcjonuje sieć P2P, jest ona studnią różnego
rodzaju utworów, ich części, a nawet dóbr w ogóle niebędących utworami.
Wśród utworów można wyróżnić zarówno te chronione w pełni, rozpowszechnione na podstawie licencji open content, a także takie, co do których
prawa ochronne wygasły. Treści trafiają do internetu bardzo szybko i równie
często nielegalnie, a liczba użytkowników sieci peer-to-peer wciąż tylko rośnie54. Nie ulega zatem wątpliwości, że model P2P może prowadzić do szerokiej
skali naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych. Początkowo uważano, że korzystanie z programów komputerowych opartych na peer-to-peer
jest nielegalne, jednak to podejście uległo zmianie z biegiem czasu55. Dopóki
bowiem użytkownicy korzystają przy użyciu P2P z legalnie dostępnych utworów (np. takich udostępnionych w ramach open content lub z wygaśniętymi
prawami ochronnymi), nie naruszają prawa. W innym wypadku użytkownik
51
J. Chwalba, Korzystanie z programów peer-to-peer a dozwolony użytek prywatny w prawie autorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2008, nr 2, Lex, uwaga 2.
52
K. Moruń, Odpowiedzialność prawna…
53
Ibidem; J. Chwalba, Korzystanie…, uwaga 2.
54
J. Chwalba, Korzystanie…, uwaga 2.
55
K. Moruń, Odpowiedzialność prawna…, nr 13, Lex.
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naraża się na zarzuty naruszenia określonych w art. 17 pr.aut. autorskich praw
wyłącznych, a nawet art. 115 ust. 3 pr.aut., który stanowi o odpowiedzialności
karnej naruszenia dokonanego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej56.

Podsumowanie
Odesłania w postaci hiperłączy bez wątpienia służą prostemu poruszaniu się
po witrynach internetowych. Są nieskomplikowanym, szybkim sposobem na
pozyskiwanie informacji nawet dla użytkowników, którzy nie są wprawieni
w używaniu internetu. Wydaje się, że korzystanie z hiperłączy będzie coraz
częstszym zjawiskiem. Pozwalają one na zebranie w jednym miejscu dużej
ilości treści – a to pozytywnie przekłada się na popularność witryny. Jednak
opisane powyżej sytuacje mogą stanowić poważne zagrożenie zarówno dla
autorskich praw osobistych, jak i majątkowych. Pierwszą kwestią jest ewentualna odpowiedzialność za treści zawarte w witrynie, na którą dokonano przekierowania. Jak zostało stwierdzone powyżej, użytkownik nie odpowiada za
dane znajdujące się za hiperłączem, gdyż te mogą zostać łatwo usunięte bądź
zmodyfikowane. Inaczej ma się sprawa z deeplinkingiem. Przenoszenie użytkownika do witryny wewnętrznej z pominięciem strony głównej jest uważane
raczej za szkodliwe. Powoduje to rozbicie integralności strony internetowej, co
stanowi naruszenie prawa autora do integralności jego utworu. Podobne oraz
dalej idące zagrożenia powoduje framing, który może się przyczyniać nawet
do naruszenia podstawowego prawa autora – prawa do autorstwa utworu.
Należy także uważać na embedding stwarzający złudzenie przynależności treści do witryny autora, na której umieszczono taki link. Dlatego też postuluje
się rozsądne konstruowanie oraz korzystanie z tych bardziej zaawansowanych
form linkowania, a także jasne i precyzyjne informowanie o autorstwie treści
zamieszczonych pod danym hiperłączem. Nieustający postęp technologiczny
uniemożliwia skuteczne dostosowywanie regulacji prawnych do zmieniającej
się rzeczywistości. Wydaje się zatem, że najskuteczniejszą metodą dookreślenia granic korzystania z hiperlinków będzie rozwój orzecznictwa w sprawach
związanych z linkowaniem treści.
56

Ibidem.

Justyna Szołtysek

Prawa autorskie a sztuczna inteligencja –
rozważania na podstawie projektu
The Next Rembrandt

1. Uwagi ogólne
Obecnie do internetu podłączonych jest więcej urządzeń (około 30 mld)
niż ludzi żyjących na Ziemi (około 8 mld)1, a gros z nich jest wyposażonych w systemy sztucznej inteligencji. Nie jest zatem niczym nadzwyczajnym, że dyskusja na temat obecności i działalności sztucznej inteligencji
w codziennym życiu od kilkudziesięciu lat zdaje się nie milknąć. Mało
kogo wprawia w zdziwienie fakt, iż systemy sztucznej inteligencji codziennie pośredniczą w dokonywaniu tysięcy umów (również kredytowych,
poprzez m.in. ocenianie wiarygodności kredytobiorców2), transakcji
giełdowych3, a także potrafią sterować autonomicznym samochodem4.
Sytuacja ulega zmianie, jeżeli okazuje się, że sztucznej inteligencji przyznane zostaje obywatelstwo5, potrafi wygrać turniej szachowy z mistrzem
1
Dane pochodzą z: Internet of Things (IoT) numer of connectedworldwide 2012–2025,
Statista, https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/ [dostęp: 22.05.2020].
2
K. Kurosz, „Zawieranie umów przez sztuczną inteligencję (systemy autonomiczne) a wady
oświadczeń woli – wprowadzenie do problemu [w:] W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie – księga jubileuszowa dedykowana prof. Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017,
s. 83–90.
3
Zob. np. A Gorczyńska, Nowe technologie na rynkach papierów wartościowych a kryzys
finansowy – próba identyfikacji zależności, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”
2011, nr 109, s. 84–85.
4
Zob. np. D. Szondy, University of Oxford Develops Low – Cost Self – Driving Car System,
New Atlas, https://perma.cc/BU7S-6RGY [dostęp: 22.05.2020].
5
A. Griffin, Saudi Arabia Grants Citizenship to a Robot for the First Time Ever, https://
www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/saudi-arabia-robot-sophia-citizenship-android-riyadh-citizen-passport-future-a8021601.html [dostęp: 22.05.2020].
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świata6 czy jest zdolna do wytworzenia muzyki7, krótkich informacji prasowych8, literatury9 lub obrazów, które jeżeli byłyby dziełem człowieka,
podlegałyby ochronie prawnoautorskiej, przez co stają się przedmiotem
licznych opracowań przedstawicieli nauki prawa. Właśnie jeden z takich
„utworów” sztucznej inteligencji, a mianowicie obraz The Next Rembrandt,
stał się przyczynkiem do refleksji na temat praw autorskich do dzieł wygenerowanych przez, jak również stworzonych za pomocą sztucznej inteligencji na gruncie polskich regulacji z ustawy z 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
W niniejszym opracowaniu postaram się więc przedstawić schemat działania sztucznej inteligencji oparty na głębokim uczeniu (ang. deep learning),
który doprowadził do wytworzenia obrazu, a także proces powstawania
samego dzieła krok po kroku. Następnie podejmę próbę scharakteryzowania koncepcji obecnych w doktrynie nauk prawnych co do odpowiedzi na
pytania, czy na gruncie polskich regulacji należy przyznać prawa autorskie
związane z utworami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję, a jeżeli
tak, to komu się one należą.

2. Czym jest sztuczna inteligencja?
Aby móc rozpocząć dyskurs na temat praw autorskich do dzieła wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, za słuszne uważam przedstawienie pokrótce
podstawowej problematyki z zakresu definicji, podziałów oraz mechanizmów
działania sztucznej inteligencji.

Zob. np. J. Kaplan, Sztuczna inteligencja – co każdy powinien wiedzieć, Warszawa
2020, s. 63. Autor opisuje pojedynek programu Deep Blue z G. Kasparowem, który odbył się
w 1997 r. Deep Blue nie był jednak oparty na systemie deep learningu, w przeciwieństwie do
np. AlphaGo, który sam „uczył się” gry poprzez analizę przeogromnej bazy danych strategii
gier (w 2016 r. pokonał L. Sedola, uznawanego za mistrza gry w GO).
7
Zob. np. https://www.youtube.com/watch?v=lcGYEXJqun8 lub https://www.youtube.
com/watch?v=LSHZ_b05W7o – są to piosenki w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
8
D. Jaroszewski, Tak wyglądają newsy pisane przez roboty a nie przez dziennikarzy,
https://www.spidersweb.pl/2014/07/komputer-dziennikarz.html [dostęp: 22.05.2020].
9
Zob. np. Racter, The Policeman’s Beard Is Half Constructed, USA 1984.
6
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Termin „sztuczna inteligencja”10 (a właściwie ang. Atrificial Intelligence – AI)
został po raz pierwszy użyty przez Johna McCarthy’ego w 1956 r. na potrzeby
konferencji w Darthmouth11. Jednak definicja SI powoduje wiele trudności,
co jest zrozumiałe ze względu na złożoność problemu oraz dotykanie wielu
dziedzin nauki, zaczynając od psychologii, poprzez kognitywistykę oraz filozofię, na informatyce oraz robotyce kończąc. Na potrzeby opracowania niniejszego tematu posłużę się definicją Damiana Flisaka, który trafnie uznał, że na
potrzeby opracowań prawnych adekwatne jest definiowanie sztucznej inteligencji jako zdolności cyfrowych maszyn do naśladowania, imitowania ludzkiej
inteligencji dzięki wykorzystaniu zaimplementowanego w nich oprogramowania12. Dodać jednak należy, że cechą charakterystyczną SI jest zdolność do
podejmowania decyzji, które mogą być nieoczekiwane, tzn. nie zostały przewidziane w początkowym kodzie programu ze względu na stopień skomplikowania algorytmu i wielość determinant13.
Autorzy zajmujący się tematyką SI zwykli ją dzielić na słabą SI (ang.
„top down” AI) oraz silną SI (ang. „bottomup” AI). Różnica między nimi
polega na tym, że silna SI jest zdolna do wykazywania samoświadomości
oraz w jakimś stopniu wykazuje się umiejętnościami porównywalnymi
z ludzkim umysłem. Słaba SI jest z kolei nazywana zadaniową i jedynie
pozoruje prawdziwą inteligencję, nie posiadając świadomości14. Jednym
ze sposobów, który może dać odpowiedź na pytanie, czy jakieś urządzenie wyposażone w systemy SI może zostać uznane za samoświadome, jest
osławiony test Turinga15, który został opracowany już w 1950 r. i polega na
rozmowie ludzkiego sędziego z urządzeniem, podczas której interlokutorzy
Dalej jako: SI.
Zob. szerzej: T. Walsh, To żyje – sztuczna inteligencja od logicznego fortepianu po
zabójcze robot, Warszawa 2018, s. 32–34.
12
D. Flisak, Sztuczna inteligencja – jak chronić prawa autorskie twórczości robotów, https://
www.rp.pl/Opinie/305229984-Sztuczna-inteligencja--jak-chronic-prawa-autorskie-tworczosci-robotow.html [dostęp: 22.05.2020].
13
M. Rojszczak, Prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji – zarys problemu [w:]
K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Sztuczna inteligencja, blockchain,
cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe – zagadnienia wybrane, Warszawa 2019, s. 3–4.
14
J. Kaplan, Sztuczna inteligencja…, s. 91.
15
Zob. np. K. Kurosz, Zawieranie umów przez sztuczną inteligencję (systemy autonomiczne) a wady oświadczeń woli – wprowadzenie do problemu [w:] W. Robaczyński (red.),
Czynić postęp w prawie – księga jubileuszowa dedykowana prof. Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017, s. 80–81.
10

11
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nie mogą się widzieć. Przejście testu i uznanie, że maszyna jest w istocie
świadoma, polega na nierozpoznaniu przez „ludzkiego sędziego” w trakcie
rozmowy, że jego rozmówcą nie jest człowiek. Obecnie jednak pojawia się
wiele głosów podających w wątpliwość racjonalność tego testu, wskazujących na jego ułomność polegającą na tym, że sprawdza on wyłącznie wąskie
umiejętności komunikacyjne maszyny, które nie stanowią o świadomości badanego urządzenia, a które mogą być wyłącznie efektem „wgrania”
odpowiednich danych przez programistę. Ponadto SI niekoniecznie musi
odzwierciedlać inteligencję na wzór ludzkiej.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się także ogólną sztuczną inteligencję
(ang. artificial general intelligence – AGI), która na tle pozostałych odróżnia
się tym, że potrafi stawić czoło każdemu problemowi, jaki spotka na swojej
drodze, a więc nie skupia się na wąsko określonym problemie, jak słaba SI czy
silna SI (np. rozpoznaniu znaków drogowych), ale ma możliwie najszersze
spektrum działania i w tym jest podobna do działań człowieka (może wykazywać jednak wyższe niż on zdolności w tym zakresie). Jednocześnie AGI
w przeciwieństwie do silnej SI nie musi być „wyposażona” w umysł i świadomość16. Warto w tym miejscu wspomnieć, że większość wysiłków badaczy
sztucznej inteligencji skupia się obecnie na słabej SI, chociaż według stanu na
koniec 2017 r. istnieje ponad 40 aktywnych zespołów pracujących nad AGI17.
Obecnie nie istnieje jednak system, który mógłby zostać nazwany silną SI
czy AGI, co rodzi implikacje w zakresie przyznawania podmiotowości oraz
praw SI. Nie można jednak z całym przekonaniem wykluczyć, że w przyszłości taki system nie powstanie, przez co dyskusja w temacie podmiotowości SI
powinna być aktualna. W związku z tym w centrum zainteresowania niniejszego artykułu znajduje się wyłącznie słaba SI, do której można zakwalifikować program, który stworzył obraz The Next Rembrandt.
Kluczowe dla zrozumienia problematyki sposobu działania inteligentnego
systemu, którego dziełem jest malunek, są zagadnienia uczenia maszynowego (ang. machine learning – ML) oraz głębokiego uczenia (ang. deep
learning – DL).
T. Walsh, To żyje…, s. 109.
Dane pochodzą z: S.D. Baum, „ Survey of Artificial General Intelligence Pojects for Ethics,
Risk, andPolicy, Global Catastrophic Risk Institute, Working Paper 17-1, 2017, s. 32–76. Co
ciekawe, ponad połowa badań jest przeprowadzana przez Stany Zjednoczone.
16
17
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Uczenie maszynowe polega na wprowadzaniu do systemu sztucznej inteligencji zbioru danych, na podstawie których w procesie uczenia się generowane są wzorce wykorzystywane w późniejszych etapach przez SI. Dane mogą
być wprowadzane w różnej formie – obrazów, dźwięków, wartości liczbowych
czy słów18. Podczas procesu uczenia SI maszyna przetwarza dane, wypracowując pewne wyniki. Wyniki te porównuje się z oczekiwanymi rezultatami
i poprawia się je, jeżeli nie są zadowalające19.
Uczenie głębokie to szczególny rodzaj uczenia maszynowego. Budowa
algorytmów do deep learningu jest oparta na sztucznych sieciach neuronowych (ang. neural network) zbudowanych na podobieństwo struktury ludzkich neuronów20, które są zorganizowane w hierarchiczne, wielowarstwowo
skomplikowane struktury. Głębokie uczenie znajduje zastosowanie w aplikacjach analizujących dane, wykorzystywanych do m.in. rozpoznawania
twarzy, obrazów czy analizy mowy. W przeciwieństwie do tradycyjnej koncepcji uczenia maszynowego, w której to programista odgrywa kluczową
rolę, precyzyjnie określając szkolącemu się urządzeniu szczegóły, na które
ma zwracać uwagę w procesie przyswajania danych, deep learning wykonuje
te procesy niejako automatycznie, przez co proces ten jest krótszy, jak również bardziej precyzyjny21.

3. The Next Rembrandt
Obraz The Next Rembrandt został przedstawiony światu w 2016 r. w Amsterdamie. W odróżnieniu od innych dzieł sztuki nie został jednak namalowany
ludzką ręką, ale za pomocą SI, przez co wzbudził niemałe zainteresowanie,
zdobywając wiele prestiżowych nagród z zakresu kreatywności i reklamy.
Portret imitujący styl Rembrandta przedstawiał mężczyznę w średnim wieku
J. Kaplan, Sztuczna inteligencja…, s. 47–48.
Sh. Yanisky-Ravid, Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Copyright and Accountability in the 3A Era – the Human-like Authors Are Already Here – a New Model, „Michigan
State Law Review” 2017, s. 659–726.
20
Zob. szerzej na temat sztucznych sieci neuronowych: J. Kaplan, Sztuczna inteligencja…, s. 48–52.
21
S. Kaczmarek, Machine learning i deep learning – samouczące systemy, http://it-filolog.pl/
machine-learning-i-deep-learning-samouczace-systemy-leksykon-2017/ [dostęp: 23.05.2020].
18
19
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i stanowił część kampanii reklamowej prowadzonej przez międzynarodową instytucję finansową (Internationale Nederlanden Groep – ING),
która chciała zaprezentować innowacyjność charakteryzującą nowoczesne
technologie w połączeniu z holenderską sztuką, którą chętnie sponsoruje22.
Nazwa obrazu nawiązuje do osoby Rembrandta Harmenszoona van Rĳna,
znanego również jako malarz światła i cienia, który był jednym z najbardziej
utalentowanych i ikonicznych holenderskich twórców obrazów XVII w. Pozostawił po sobie około 2 tys. dzieł, wśród nich najwięcej portretów oraz autoportretów, które z umiłowaniem utrwalał na płótnie23.
Projekt zakładający utworzenie obrazu komputerowo wygenerowanego
zaangażował oprócz systemów SI również zespół 20 specjalistów z zakresu
analizy danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, a także
druku 3D oraz zajął łącznie 18 miesięcy. W tym czasie przeanalizowano
346 dzieł Rembrandta, a zespół spędził ponad 500 godzin na generowaniu
obrazu, na który złożyło się 148 mln pikseli24. Aby zatem móc przeprowadzić szczegółową analizę poświęconą prawom autorskim do dzieła The Next
Rembrandt, za konieczne uważam przedstawienie poszczególnych etapów
procesu realizacji tego przedsięwzięcia.
W pierwszym etapie powstawania obrazu specjaliści przygotowali cyfrowe
wersje 346 obrazów Rembrandta, skanując je za pomocą nowoczesnego skanera 3D (nie był on wyposażony w mechanizmy SI). Następnie wszystkie
cyfrowe wersje zgromadzonych obrazów zostały oczyszczone z zakłóceń
powstałych podczas skanowania, a ich rozdzielczość została ujednolicona,
aby uzyskać jak najwyższą jakość zdigitalizowanych portretów. Efekt ten
uzyskano poprzez zastosowanie algorytmów SI opartych na metodzie deep
learningu. Otrzymana w ten sposób baza danych została w dalszych etapach
użyta jako dane treningowe dla właściwej SI, która „tworzyła” obraz25.
N. Pickett-Groen, The Next Rembrandt: Bringing the Old Master Back to Life https://
medium.com/@DutchDigital/the-next-rembrandt-bringing-the-old-master-back-to-life-35dfb1653597 [dostęp: 23.05.2020].
23
E. van de Wetering, Rembrandt van Rijn | Biography, Paintings, & Facts | Britannica,
https://www.britannica.com/biography/Rembrandt-van-Rijn [dostęp: 23.05.2020].
24
M. Braun, „New Rembrandt” to be unveiled in Amsterdam, „The Guardian”, https://www.
theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam
[dostęp: 23.05.2020].
25
The Next Rembrandt: Recreating the Work of a Master with AI, https://news.microsoft.
com/europe/features/next-rembrandt/ [dostęp: 23.05.2020].
22

140

Justyna Szołtysek

W kolejnym etapie członkowie zespołu zadecydowali, że sportretowaną
postacią na obrazie będzie brodaty mężczyzna w wieku między 30 a 40 lat,
ubrany w czerń, kapelusz oraz biały kołnierz, którego twarz zwrócona jest
w prawo. Decyzja została podyktowana tym, że właśnie takie portrety najczęściej wychodziły spod pędzla Rembrandta26.
Następnym krokiem w realizacji przedsięwzięcia była analiza poszczególnych części twarzy osób uwiecznionych na obrazach malarza poprzez
zastosowanie algorytmów SI do rozpoznawania twarzy i detekcji 67 charakterystycznych punktów na każdym sportretowanym obliczu. Dzięki tak spreparowanym danym treningowym właściwe systemy SI (te, które pozwoliły
na urzeczywistnienie obrazu) były zdolne do imitowania stylu Rembrandta
w zakresie proporcji twarzy, gry światłocienia, a nawet charakterystyki płótna
i typowych pociągnięć pędzla holenderskiego malarza27.
Ostatnim krokiem było użycie algorytmów wykrywających tekstury na
obrazie w celu przygotowania wygenerowanego The Next Rembrandt do
druku 3D28.

4. Prawa autorskie do obrazu The Next Rembrandt
Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza praw autorskich do
wytworzonego obrazu na gruncie przepisów polskich regulacji, więc co oczywiste, opiera się na pewnej fikcji.
Znając już etapy tworzenia dzieła, należy początkowo rozważyć dwie sytuacje – a mianowicie czy dzieło zdehumanizowanego artysty może być zakwalifikowane jako utworzone za pomocą komputera (ang. computer-assisted
works), czy zostało wygenerowane komputerowo (ang. computer-generated

26
P.P. Juściński, Czy androidy śnią o prawach autorskich? Twórczość kreatywnych robotów w świetle aktualnych przepisów prawa autorskiego na bazie przypadku The Next Rembrandt, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2019, nr 1, s. 37–53.
27
J. McCarthy, How Microsoft Machine Learning AI Created This Entirely New Rembrandt, The Drum, https://www.thedrum.com/news/2016/04/07/how-microsoft-machine-learning-ai-created-entirely-new-rembrandt [dostęp: 23.05.2020].
28
Dane dotyczące procesu powstawania obrazu The Next Rembrandt pochodzą z oficjalnej strony internetowej projektu dostępnej pod adresem: https://www.nextrembrandt.com
[dostęp: 23.05.2020].
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works)29. Dzieła tworzone za pomocą komputera nie są w Polsce uregulowane prawnie30, jednak w doktrynie często można spotkać się ze stanowiskiem, iż można takie dzieła zaliczyć do utworów podlegających ochronie
prawnoautorskiej31, a rola komputera jest wówczas porównywana do „roli
pędzla w dłoni malarza”32. Za przyjęciem koncepcji, że The Next Rembrandt
jest takim typem dzieła, przemawiają m.in. kwestie wolicjonalne dokonania
utworu, których nie można przypisać SI, a także fakt, iż bez działalności
człowieka (zaprojektowania algorytmów, nadzorowania procesów uczenia)
utwór nie mógłby powstać.
Dzieła generowane komputerowo nie są szeroko komentowane w doktrynie, brak jest również unormowań prawnych w tym zakresie, co prowadzi do wniosku, że przypuszczalnie na gruncie polskich regulacji nie
są one objęte ochroną. Za przyjęciem poglądu, iż The Next Rembrandt
jest właśnie takim typem dzieła, przemawia okoliczność, iż zespół powołanych naukowców nie znał szczegółowo końcowego efektu realizacji
przedsięwzięcia, a jedynie zaprogramował Si oraz zaimplementował jej
dane treningowe, jednocześnie zakreślając w sposób ogólny przedmiot
obrazu. Człowiek nie brał więc udziału w decydującym etapie „tworzenia”
obrazu, nie wniósł wkładu twórczego, aczkolwiek umożliwił jego zajście.
Na potrzeby dalszych analiz uznałam, iż The Next Rembrandt należałoby
zaliczyć właśnie do tej kategorii dzieł.
29
Podział ten oparty jest na prawie Wielkiej Brytanii. Copyright, Designs and Patents
Act 1988 reguluje computer generated works w Sec 9 (3), określając, że autorem utworu
powstałego w ten sposób jest osoba, bez której powstanie utworu byłoby niemożliwe (oryginalnie: In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the
creation of the work are undertaken).
30
W pr.aut. z 1994 r.
31
A. Michalak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis [dostęp: 25.05.2020]. M. Ciepłuch w swojej pracy Muzyka generowana
przez programy komputerowe (computer-generated music) jako przedmiot prawnoautoskiej
ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz doktrynie i prawie krajów anglosaskich („Acta Iuris
Stetinensis” 2015, nr 3 [15], s. 49) wskazuje też na domniemanie społeczne ochrony dzieł
generowanych komputerowo, opisując proces rejestracji muzycznych „utworów” generowanych przez komputer, który nie zawiera badania, czy utwór został stworzony przez człowieka
lub w jakim stopniu jest jego twórczością.
32
M. Barański, M. Jankowska, Utwór pracowniczy powstały z wykorzystaniem sztucznej
inteligencji oraz informacji sektora publicznego, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, 61, nr 4 (244),
s. 200.
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Jak już zostało powiedziane, można stwierdzić, że polskie regulacje nie
obejmują ochroną dzieł generowanych komputerowo. Przyczyną tego stanu
rzeczy może być fakt, iż w odróżnieniu od anglosaskiego copyright, w którym
aksjologiczny nacisk został położony na kryteria ekonomiczne oraz idee użyteczności publicznej, polskie ustawodawstwo zostało oparte na założeniach
droit d’auteur, które w większej mierze skupia się wokół osoby twórcy i jego
osobistego związku z utworem33. W konsekwencji trudno jest obecnie przyjąć,
iż ochronę taką ustawodawca powinien rozciągnąć także na słabą SI, która nie
posiada aktualnie zdolności prawnej34. W dalszej części opracowania postaram się jednak, abstrahując od obecnych unormowań, rozważyć, czy The Next
Rembrandt mógłby zostać zakwalifikowany jako utwór w rozumieniu ustawy
z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także zaprezentować
kształtujące się w doktrynie koncepcje przedstawiające podmioty, którym
mogłyby przysługiwać prawa autorskie.
Wspomniana ustawa explicite wskazuje w art. 1 ust. 1, że utworem i zarazem przedmiotem ochrony prawnej jest każdy przejaw działalności twórczej
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie
od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Na gruncie tego przepisu
bezsporna pozostaje przesłanka utrwalenia postaci utworu, które nastąpiło
na płótnie, jednak wątpliwości mogą się pojawić co do twórczego i indywidualnego charakteru The Next Rembrandt.
Przesłankę indywidualnego charakteru twórczości uznaje się za spełnioną, jeżeli utwór odróżnia się obiektywnie, a to znaczy, że cechuje się
oryginalnością spośród istniejącego, zastanego zasobu utworów35. Przyjmując taką koncepcję indywidualnego charakteru, należy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż obraz spełnia tę przesłankę, ponieważ
wygenerowane dzieło nie jest tożsame z obrazami Rembrandta, a jedynie
Zob. szerzej: I. Oleksiuk, Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości
w świetle rozwoju sztucznej inteligencji, „Acta Iuris Stetinensis” 2017, nr 2 (18), s. 254–257.
34
Postulat przyznania zdolności prawnej SI jest już aktualnie komentowany w doktrynie.
Zob. np. P. Księżak, Zdolność prawna sztucznej inteligencji (AI) [w:] W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie – księga jubileuszowa dedykowana prof. Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej,
Łódź 2017, s. 66–72; M. Uliasz, Sztuczna inteligencja jako sztuczna osoba prawna [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe – zagadnienia wybrane, Warszawa 2019, s. 23–37.
35
M. Poźniak-Niedzielska, A. Niewęgłowski [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2017, s. 10.
33
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imituje jego styl, a zatem w moim odczuciu odróżnia się od dzieł dotychczas utworzonych36.
Z kolei jak jest przyjmowane w literaturze, za działalność twórczą ustawodawca rozumie wynik działania, który odznacza się subiektywnie nowością37. Trudno jednak przyjąć, że autor rozumiany jako słaba SI (z założenia
nieświadoma)38 zdaje sobie sprawę z niepowtarzalności efektów swojej pracy.
Dyskusyjna jest również świadomość sztabu osób zajmujących się omawianym
projektem, który nie mógł w toku pracy przewidzieć szczegółowych efektów
jej działań. Można natomiast stwierdzić z pełnym przekonaniem, że członkowie zespołu pracującego nad SI mieli świadomość, iż twórczość w rozumieniu procesu tworzenia Następnego Rembrandta będzie innowacyjna, gdyż nikt
wcześniej takiej pracy nie wykonał. W tym kontekście warto zwrócić uwagę
na istniejące w doktrynie rozważania dotyczące porównań utworów generowanych komputerowo z utworami fotograficznymi, w których niejednokrotnie twórczy wkład człowieka uwidoczniony jest jedynie w szeregu czynności
poprzedzających akt tworzenia (np. dobranie tła, kadru), a także w zabiegach po
jego dokonaniu (retusz), co w rezultacie czyni utwór indywidualnym39.
Wspomniany art. 1 pr.aut. prima facie nie wskazuje, że podmiotem praw
autorskich musi być człowiek, jednak w doktrynie i orzecznictwie utrwalony
tradycyjnie jest pogląd o antropocentrycznej koncepcji praw autorskich zakładającej twórczość wyłącznie osoby fizycznej40. Rozważając zatem podmiot,
któremu mogłyby przysługiwać prawa autorskie, należy wykluczyć słabą SI.
Wobec powyższego należy rozważyć dwa możliwe rozwiązania problemu.
Pierwszym rozwiązaniem może być teoria o całkowitym wyłączeniu prawnoautorskiej ochrony „twórczości” SI i włączeniu jej do domeny publicznej41.
36
Jest to jednak ocena autorki opierająca się na indywidualnej koncepcji oceny indywidualności utworu. Zob. szerzej: R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Warszawa
2015, s. 67.
37
M. Poźniak-Niedzielska, A. Niewęgłowski [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2017, s. 8-10.
38
Zob. szerzej na temat świadomości SI: J. Kaplan, Sztuczna inteligencja…, s. 98–107.
39
M. Ciepłuch, Muzyka generowana…, s. 47–48; M. Poźniak-Niedzielska, A. Niewęgłowski
[w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa
2017, s. 13.
40
Zob. np. A. Michalak, Ustawa o prawie…
41
Za takim rozwiązaniem optuje m.in. A. Chłopecki, Sztuczna inteligencja – szkice prawnicze i futorologiczne, Warszawa 2018, s. 109–111.
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Idea ta, jakkolwiek niewątpliwie zgodna z duchem droit d’auteur, nie jest jednak doskonała. Jej przeciwnicy wskazują bowiem, iż koncept może się stawać
okazją dla niewłaściwych praktyk polegających na ukrywaniu prawdziwego
autorstwa SI i przypisywaniu przez dysponenta SI rezultatów jej pracy42.
Ponadto można zaryzykować stwierdzenie, iż wspomniana koncepcja staje
się czynnikiem ograniczającym dla rozwoju technologii zajmującej się kreatywną SI, dlatego też w opozycji do tego pomysłu znalazło się drugie rozwiązanie polegające na uznaniu, iż dzieła generowane komputerowo podlegają
ochronie. Taka koncepcja również nie jest pozbawiona wad, ponieważ wiąże
się z kluczowym problemem ustalenia podmiotu, któremu na zasadzie fikcji
prawnej prawa autorskie do utworu generowanego przez SI miałyby przysługiwać. Z powodów, o których wcześniej już była mowa (brak uznania podmiotowości i zdolności prawnej SI), uważam, że obecnie należy wykluczyć
autorstwo słabej SI43. Trzeba zatem rozważyć ewentualny krąg pozostałych
podmiotów znajdujących się w orbicie szeroko pojętego procesu tworzenia,
których działania są niezbędne do utworzenia dzieła, i jednocześnie mających interes, aby otrzymać prawa autorskie. Na marginesie moich rozważań
z uwagi na zakres tematu pozostaje także ważna kwestia uprawnień twórców
danych treningowych używanych do uczenia SI44.
Mając na uwadze powyższe kwestie, osobami, którym mogą zostać przyznane omawiane prawa autorskie, są programista oraz użytkownik SI. W doktrynie można spotkać się z koncepcją „pośredniego autorstwa programisty”45,
która polega na wyłącznym przypisaniu autorstwa programiście, co może być
intuicyjne i zrozumiałe z uwagi na fakt, iż jego działanie (w postaci stworzenia
odpowiedniego algorytmu oraz zaimplementowania danych treningowych)
42
P. Samuelson, Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works, „University
of Pittsburgh Law Review” 1985, vol. 47, no. 1185, s. 1224.
43
Nie należy tracić z oczu możliwości przyznania tych cech silnej SI, której powstania
nie można wykluczyć.
44
Szerzej na ten temat w publikacji: I. Bałos, Trenowanie wybranych modeli sztucznej inteligencji a uprawnienia twórców, „Studies in Law: Research Papers” 2019, s. 15–28, w której autorka
przychyla się do koncepcji, aby traktować sytuacje wykorzystywania utworów do trenowania
SI jako nowe pole eksploatacji wytwarzania kopii cyfrowych utworu. Zob. też: Z. Okoń,
Wykorzystanie utworów dla potrzeb głębokiego uczenia w świetle europejskiego prawa autorskiego
[w:] K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Sztuczna inteligencja, blockchain,
cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe – zagadnienia wybrane, Warszawa 2019, s. 104–114.
45
Zob. M. Jankowska, Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011, s. 340.
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jest wkładem sine qua non w powstanie SI, a zatem również pośrednio
w powstanie dzieła. Ryszard Markiewicz wskazuje, że takie rozwiązanie
byłoby odpowiednikiem praw do pożytków naturalnych z rzeczy, które przysługują właścicielowi rzeczy46. Stanowisko to jest o tyle kontrowersyjne, że na
wyżej wymienionych czynnościach rola programisty się kończy47, a ponadto
można sobie wyobrazić sytuację (np. gdy systemy SI zostają przekazane
innej osobie – dysponentowi SI), w której programista nie ma w istocie świadomości powstania dzieła. Na marginesie rozważań pozostawiam fakt, iż kod
źródłowy tworzący SI może zostać odrębnie objęty ochroną prawnoautorską
na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych48, a także dalsze rozważania co do współautorstwa zespołu osób
uczestniczących w powstawaniu algorytmu SI lub wyłącznych praw głównego
sponsora projektu (ING) jako przypuszczalnie również pracodawcy49.
Abstrahując od przypadku The Next Rembrandt, warto rozważyć w ujęciu ogólnym propozycję przyznania praw autorskich użytkownikom czy też
innymi słowy – dysponentom SI. Nie przychylam się jednak do takiego poglądu
z uwagi na zwykle brak jakiegokolwiek, nawet minimalnego wkładu twórczego
dysponenta SI, który w dużej mierze może polegać wyłącznie na zaledwie
mechanicznym „wciśnięciu odpowiedniego guzika”50. Ponadto warto mieć na
uwadze, że najczęściej komercyjnie udostępniane systemy SI posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające użytkownikowi wgląd do kodu źródłowego, a tym
samym jego zmianę. Można natomiast rozważyć sytuację, w której użytkownik
jednak wniesie swój twórczy udział w końcowy rezultat, wówczas jednak należałoby się zastanowić, czy zastosować fikcję współautorstwa względem programisty i korzystającego, koncepcję uzyskania przez użytkownika statusu autora
dzieła zależnego51, lub rozważyć sytuację, czy nie zostało utworzone dzieło jedynie z zastosowaniem SI (computer-assisted works).
R. Markiewicz, Sztuczna inteligencja i własność intelektualna, Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 52–53.
47
Zob. G. Sacha, Sztuczna inteligencja a prawo autorskie, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny/
Rewiev of Law, Business &Economics” 2019, nr 2 (49), s. 69–70.
48
Brzmienie art.: Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie,
o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
49
Zob. P. Juściński, Czy androidy…, s. 48–49.
50
R. Markiewicz, Sztuczna inteligencja…, s. 52. Zob. też wcześniej poruszane kwestie
porównania twórczości generowanej komputerowo z utworami fotograficznymi.
51
M. Barański, M. Jankowska, Utwór pracowniczy…, s. 201.
46
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Na uwagę zasługuje również koncepcja przyznania wyłącznych praw dla
rozpowszechniającego52 utwory generowane przez SI z uwagi na rekompensatę za podjęty wysiłek. R. Markiewicz wskazuje, iż byłoby to prawo
zbliżone do prawa pokrewnego dotyczącego pierwszego udostępnienia publiczności utworu53. Należy stwierdzić, choć nie bez rozterek wynikających
z braku dostatecznych informacji, że rozpowszechniającym na gruncie omawianego przypadku był główny partner projektu ING (na oficjalnej stronie
określany jako presenting partner).

Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania dotyczące ochrony prawnoautorskiej
obrazu The Next Rembrandt, trzeba stwierdzić, iż jednoznaczne ustalenie
właściwej koncepcji, którą należy przyjąć na gruncie polskich regulacji,
stanowi wyzwanie i jest niezwykle problematyczne. Ścierające się ze sobą
stanowiska doktryny oraz rozbieżności w orzecznictwie także nie ułatwiają tego zadania. W związku z tym adaptacja prawa autorskiego (lub
pokrewnego)54 do tych zagadnień jest w moim odczuciu nieuchronna
i pożądana, a dyskusja podejmowana na temat zmian jest niezwykle
istotna z uwagi na coraz szybszy rozwój technologiczny, który powoduje,
iż działalność SI zaznacza się coraz wyraźniej również na gruncie szeroko pojętego artyzmu. Problemy prawne, jakie na tym polu mogą wystąpić, nie dotyczą wyłącznie regulacji krajowych ze względu na możliwość
oddziaływania SI w ponadnarodowej przestrzeni, dlatego też kluczowa
jest współpraca państw w tym zakresie, aby wyeliminować niepożądany
efekt niepewności „autorów” co do swojego statusu. Zważywszy na nieuchronność intensyfikacji procesów twórczych SI, należy mieć na uwadze
możliwość wystąpienia problemów nie tylko prawnych, ale i faktycznych
na tym polu. Dość powiedzieć o sytuacjach, w których identyfikacja
52
Rozpowszechniającym na gruncie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych jest osoba udostępniająca publicznie utwór za zezwoleniem twórcy.
53
R. Markiewicz, Sztuczna inteligencja…, s. 52.
54
Zob. ibidem, s. 51.

Prawa autorskie a sztuczna inteligencja…

147

rzeczywistego twórcy utworu rodzi prawdziwe trudności, gdyż sprawności
zdepersonalizowanego artysty potrafią niejednokrotnie dorównać możliwościom ludzkim. Uważam również, że prawo autorskie powinno starać
się nadążyć za wyzwaniami, jakie stawia przed nim coraz szybszy rozwój
SI, aby utworzyć środowisko sprzyjające inicjacji projektów takich jak The
Next Rembrandt, aniżeli stanowić czynnik ograniczający tę intensyfikację,
przyczyniając się do obniżenia innowacyjności na arenie międzynarodowej kosztem zachowania tożsamości aksjologicznej.

Natalia Walczak

Tajemnica korespondencji a cyfryzacja

1. Uwagi ogólne
Wraz z rozwojem nowych technologii, w szczególności sieci internetowej,
oraz postępem w dziedzinie cyfryzacji coraz częściej stosuje się elektroniczne
formy komunikacji. Dostęp do szybkiego internetu, zwiększona pula usług
publicznych dostępnych drogą elektroniczną i projekty zachęcające ludzi do
korzystania z internetu poszerzają grono osób korzystających z nowoczesnych
form przekazu. Określane są one mianem e-usług w administracji. W Polsce są dostępne m.in. następujące e-usługi: Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej (ePUAP), Platforma Usług Elektronicznych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portal obywatel.gov.pl, portal biznes.
gov.pl1. Należy się jednak zastanowić, czy są one całkowicie bezpieczne dla
osób korzystających z tej formy komunikacji. W ramach opracowania postaram się ukazać, jak ważną rolę pełnią przepisy prawne, a także orzecznictwo
w uregulowaniu tajemnicy korespondencji w dobie cyfryzacji. Jak uchronić się
przed naruszeniami, o które nietrudno wraz z rozwojem nowych technologii.

2. Tajemnica korespondencja – ogólna
charakterystyka i akty prawne
Na samym wstępie rozważań warto zdefiniować, czym jest korespondencja.
To sposób komunikowania się, który dzieli się na formę klasyczną, tj. listową
i telefoniczną, ale również takie formy, jak: e-mail, SMS, chat2. Stanowi
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-uslugi [dostęp: 4.03.2021].
M. Markiewicz, Cywilnoprawna ochrona korespondencji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, nr 1, s. 90. Podobne
znaczenie przypisuje się pojęciu korespondencji w rozumieniu Konwencji o Ochronie Praw
1
2
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rodzaj wzajemnej poufności i sfery prywatności3. Złamanie tajemnicy korespondencji narusza prawo nie tylko adresata, ale i nadawcy. Powinny być
spełnione łącznie dwa kryteria, aby można było mówić o korespondencji.
Po pierwsze, powinna być utrwalona przed procesem zapoznania się przez
adresata4. Po drugie, musi być zaadresowana do określonej zamkniętej
grupy5. Tajemnica korespondencji, a przede wszystkim jej ochrona, ujęta
jest w art. 82 pr.aut. i stanowi, że jeżeli osoba, do której korespondencja
jest skierowana, nie wyraziła innej woli, rozpowszechnianie korespondencji
w okresie 20 lat od jej śmierci wymaga zezwolenia małżonka, a w jego braku
kolejno zstępnych, rodziców lub rodzeństwa6. Oznacza to, że odbiorca
i nadawca mają prawo do decydowanie o rozpowszechnianiu otrzymanej
wiadomości. Ochrona tajemnicy korespondencji przysługuje osobie, do
której korespondencja jest skierowana, czyli adresatowi, a także nadawcy
korespondencji. Zostało to też potwierdzone w wyroku Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 16 maja 2017 r., zgodnie z którym zarówno nadawca, jak
i adresat korespondencji mogą nie wyrazić zgody na jej rozpowszechnianie,
powołując się na ochronę swoich dóbr osobistych, a zwłaszcza tajemnicę
korespondencji, ochronę prywatności, ochronę czci7. Dodatkowo w tym
przepisie ustawodawca wskazuje katalog osób upoważnionych do realizacji
tego dobra osobistego, tj. małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo. Katalog
Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r., zmienionej
następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284). W literaturze przedmiotu podkreśla się, że za korespondencję należy uznać komunikowanie się – w różnych formach – w celu nawiązania kontaktów z innymi osobami przez
telefon (w tym komórkowy), faks, e-mail lub w każdy inny sposób, w tym porozumiewanie się
np. za pomocą urządzeń radiowo-nadawczych. Zob. M.A. Nowicki, Komentarz do Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności [w:] Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2017, art. 8.
3
W doktrynie zwraca się uwagę, że w pewnych sytuacjach nadawca może wyłączyć
poufność listu, nadając mu charakter listu otwartego, skierowanego do szerszego grona adresatów. Jeżeli jednak kieruje korespondencję do określonego adresata, ma prawo oczekiwać, że ten
uszanuje zasadę poufności, a uzyskane z korespondencji informacje, dotyczące jego sfery prywatności, zachowa w tajemnicy. Zob. M. Pazdan, Komentarz do art. 82 [w:] K. Pietrzykowski
(red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz. Art. 1–44910, Warszawa 2020, SIP Legalis
4
J. Sieńczyło-Chlabiacz, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018, s. 364.
5
T. Grzeszak, Prawo do wizerunku i prawo do adresata korespondencji [w:] J. Barta (red.),
System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, Warszawa 2017, s. 795.
6
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1231).
7
Wyrok SA w Warszawie z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. VI ACa 1875/15, Lex nr 2272076.
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ten nie jest jednak całkowicie zamknięty. Adresat ma także możliwość wskazania innej osoby, jeśli wyrazi taką wolę.
Kolejnym i bardzo istotnym aspektem jest to, czy korespondencja według
pr.aut. stanowi utwór. Ustawa o prawie autorskim i prawie pokrewnym
chroni przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Nie ma znaczenia, czy jest on wyrażony w internecie. Jeśli
korespondencja stanowi utwór, na udostępnienie należy uzyskać zgodę
nadawcy i odbiorcy.
Kodeks cywilny, określając dobra osobiste podlegające ochronie prawnej,
wskazuje wśród nich m.in. tajemnicę korespondencji. Wprawdzie na gruncie
prawa cywilnego nie znajdziemy legalnej definicji dóbr osobistych8, jednak
art. 23 k.c. wymienia przykładowy katalog tych dóbr9. Są nimi w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mienia, twórczość
naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska10. Naruszenie dobra
osobistego w postaci tajemnicy korespondencji ma miejsce w przypadku
zapoznania się z treścią cudzej korespondencji lub rozpowszechnienia tej
korespondencji. W takim przypadku naruszenie tajemnicy korespondencji
stanowić będzie równocześnie naruszenie prywatności. Tajemnica korespondencji może być naruszona przez lekturę cudzych wiadomości (także
w formie elektronicznej), podsłuchiwanie rozmów telefonicznych itd.
Konstytucja stanowi o „ochronie tajemnicy komunikowania się”. Wolność komunikowania się jest komponentem prawa do prywatności, stanowiąc wolność o charakterze osobistym11. Przejawem prawa do prywatności
jest również wolność komunikowania się, która obejmuje nie tylko tajemnicę korespondencji, ale i wszelkiego rodzaju kontakty międzyosobowe.
B. Janiszewska [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do
wybranych przepisów, Lex/el. 2018, art. 23.
9
Katalog dóbr osobistych nie ma więc charakteru statycznego, lecz dynamiczny. Podstawowym kryterium ich wyodrębnienia jest odczucie społeczne. Wraz ze zmianą postaw
społecznych i akceptacją innych wartości uzyskują one przymiot dóbr osobistych. Zob. P. Sobolewski, Komentarz do art 23 [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2020,
SIP Legalis.
10
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
11
M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 49 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
8

Tajemnica korespondencji a cyfryzacja

151

Problem tajemnicy jest poruszany nie tylko w obecnie obowiązującej Konstytucji RP, ale także w tych wcześniejszych, np. w Konstytucji z 17 marca
1921 r., która w art. 106 stanowiła, iż tajemnica listów i innej korespondencji
może być naruszona tylko w wypadkach prawem przewidzianych12. W obecnej Konstytucji RP Rozdział II poświęcony jest wolnościom, prawom i obowiązkom człowieka i obywatela. Wynika to z art. 49 Konstytucji RP, który
stanowi, że zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania
się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych
w ustawie i w sposób w niej określony13. Wolność komunikowania możemy
rozumieć jako porozumiewanie się tylko za pomocą środka jakiegoś przekazu. Warto też dodać, że Konstytucja zakazuje komukolwiek zapoznawania się z treścią wiadomości bez względu na to, jaką formę one przyjmują
(słowo, obraz, dźwięk itp.) przekazywanych pomiędzy podmiotami prawa za
pośrednictwem wszelkiego typu mediów, jeśli wiadomości te przeznaczone
są wyłącznie do adresata wskazanego przez nadawcę14. Widoczne jest to, że
„tajemnica komunikowania się” to zasadnicza zasada konstytucyjna, z której dodatkowo wynika bezpośrednia zasada prawa do prywatności, która
uregulowana jest w art. 47 Konstytucji RP. Można bowiem dostrzec, że w tej
kwestii Konstytucja RP należycie chroni prawa jednostki.
Tajemnica korespondencji stanowiła także przedmiot rozważań Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W sprawie Liberty and others vs. The
United Kingdom15 Trybunał stwierdził, że komunikacja mailowa, telefoniczna, a także za pomocą faksu wchodzi w zakres użytych w art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności pojęć „życie
prywatne” oraz „korespondencja”. Warto przy tym wskazać, że Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r., ratyfikowany przez
Polskę w 1977 r., w art. 17 opisuje, że nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy
korespondencję ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię.
Dz.U. RP z 1921 r. Nr 44, poz. 267.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78,
poz. 483 ze zm.)
14
P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., Warszawa 2000, s. 67–68.
15
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1 lipca 2008 r., sygn. 58243/00,
Liberty and others vs. United Kingdom, Lex nr 411419.
12
13
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Prawo telekomunikacyjne też porusza wspomnianą tematykę w art. 159
ust. 1 pkt 2: tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwana „tajemnicą telekomunikacyjną”, obejmuje treść indywidualnych komunikatów16. Przepisy tej ustawy i tego artykułu mieszącą się
w zakresie dyrektywy 2002/58/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony
prywatności w sektorze łączności elektronicznej, która została znowelizowana w 2009 r. wraz z pozostałymi dyrektywami regulującymi łączność
elektroniczną. Uzupełnia się także z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób w związku
z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych
danych. Opisana wyżej dyrektywa stanowi prawo do prywatności w związku
z przetwarzaniem danych osobowych. Wyjątek w prawie polskim od obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej zawiera ust. 4 u.p.t.,
który zezwala na ujawnienie informacji objętych tajemnicą mocą postanowienia sądu, prokuratora lub na podstawie odrębnych przepisów17.
W nauce prawa karnego przyjmuje się, że naruszenie tajemnicy korespondencji (art. 267 § 1 k.k.) polega na uzyskaniu bez uprawnienia dostępu
do informacji, która nie jest przeznaczona dla sprawcy, przez otwarcie
zamkniętego pisma, podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamanie albo ominięcie elektronicznego, magnetycznego, informatycznego lub
innego szczególnego zabezpieczenia informacji18, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 219. Ten przepis
możemy rozumieć w kategoriach nie tylko naruszeń prywatności, ale także
w sferze etycznej. Niedopuszczalne jest uzyskanie bez uprawnienia dostępu
do informacji nieprzeznaczonej dla sprawcy. Regulacja zawarta w art. 267 k.k.
wskazuje następujące sposoby uzyskania dostępu do takiej informacji:
1) otwarcie zamkniętego pisma (np. przez rozklejenie lub rozdarcie koperty);
2) podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej (np. do internetu); 3) przełamanie lub ominięcie elektronicznego, magnetycznego, informatycznego
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).
E. Ura, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2001.
18
R. Hałas, Komentarz do art. 267 Kodeksu karnego [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.),
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.
19
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444).
16
17
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lub innego szczególnego jej zabezpieczenia. Przełamaniem zabezpieczenia
jest np. rozszyfrowanie kodu lub hasła dostępu do informacji znajdujących się
w sieci. Artykuł 267 § 1 uwzględnia również możliwość uzyskania dostępu do
informacji bez przełamywania jakichkolwiek zabezpieczeń, a więc przez ich
ominięcie20. Zgodnie z art. 267 k.k. korespondencja elektroniczna również jest
pismem. Ściganie przestępstw naruszenia korespondencji następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Po przeanalizowaniu powyższych przepisów można uznać, iż tajemnica
korespondencji i jej ochrona jest poruszana nie tylko przez k.c. i pr.aut., ale
także przez Konstytucję RP, prawo karne czy u.p.t.

3. Naruszenie tajemnicy korespondencji w stosunku
do korespondencji elektronicznej
Tajemnica korespondencji wyrażonej w formie elektronicznej podlega w Polsce szczególnej ochronie prawnej. Cała korespondencja oraz jej fragmenty
są chronione. Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że odbiorca korespondencji
ma do niej pełnię praw. Należy uzyskać zgodę nadawcy. Nie ma znaczenia,
czy korespondencja dotarła do odpowiedniego odbiory. Nawet w przypadku
omyłkowego wysłania wiadomości powinniśmy uzyskać zgodę. Dochodzi
nawet do takich sytuacji, gdy sama nazwa „e-mail” stanowi naruszenie
danych osobowych. Naruszenia są zgłaszane do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Wszystko zależy od stopnia naruszeń. Przykładem może
być wiadomość e-mail z nieukrytymi odbiorcami wiadomości, która trafiła
do kilku znanych administratorowi danych odbiorców. Jest to naruszenie
ochrony danych, ale o niskim ryzyku, dlatego nie ma konieczności zgłaszania
go do Prezesa UODO ani informowania o nim podmiotów danych. Naruszenia obarczone średnim ryzykiem należy zgłaszać nie później niż w terminie
72 godzin, natomiast w przypadku naruszeń wysokiego ryzyka konieczny jest
publiczny komunikat o zaistniałym naruszeniu zgodnie z art. 33 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
20

R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W przypadku naruszenia tajemnicy korespondencji e-mailowej w sprawie
rozwodowej z jednej strony uważa się, że e-maile nie powinny być brane pod
uwagę jako dowód. Jest to naruszenie dobra osobistego. W wyroku z dnia
6 lipca 1999 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, iż gromadzenie materiału dowodowego w procesie i prezentowanie go przez strony nie powinno odbywać się z naruszeniem zasad współżycia społecznego. Ochroną art. 23 k.c. objęte
jest prawo do swobody wypowiedzi, wyboru rozmówcy i tajemnicy rozmowy21.
Jednak w wyroku z dnia 31 października 2014 r. Sądu Okręgowego w Poznaniu przyjmowane jest stanowisko, iż w istotę sporu sądowego wpisane jest
bowiem postępowanie dowodowe, które ma na celu ujawnienie sądowi faktów
często przykrych i wstydliwych dla jednej ze stron, pochodzących z jej sfery życia
prywatnego i intymnego. Jeśli okoliczności te pozostają w związku z przedmiotem sprawy, ich dowodzenie przed sądem nie jest ani bezprawne, ani nieetyczne.
Dobra osobiste nie są bowiem absolutne i doznają ograniczeń w związku
z koniecznością zapewnienia innym osobom możliwości realizacji ich własnych
praw i wolności. Działanie przez stronę w ramach jej uzasadnionego prawnie
interesu (dążenia do wykazania swych racji przed sądem) nie może być traktowane ani jako bezprawne, ani nawet jako sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego, jeśli rzeczywiście ma ono na celu wyłącznie ochronę interesów
tej strony, a nie realizację jakichś nieetycznych zamiarów, (ośmieszenie drugiej
strony, zaszkodzenie jej interesom, zemszczenie się, itp.).

4. Korespondencja służbowa
Wielu pracowników używa swojej poczty służbowej w celach prywatnych.
Pracodawca ma prawo sprawdzać treść e-mali swojego pracownika, ponieważ odpowiada on w jego imieniu. Jest to uprawnienie pracodawcy zgodnie z art. 223 § 1 Kodeksu pracy. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz
właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy,
21
Wyrok SA w Warszawie z dnia 6 lipca 1999 r., sygn. I ACa 380/99, OSA 2001, nr 4,
poz. 21.
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pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej
pracownika (monitoring poczty elektronicznej)22. Ma to być zatem komunikat skierowany do ogółu pracowników, który może zostać zamieszczony np.
na tablicy ogłoszeń lub w sieci wewnętrznej dostępnej dla pracowników23.
Jednak czy pracodawca może przeglądać całą korespondencje? Czy jest
to poszanowanie dóbr osobistych i prawa do prywatności? Korespondencja
dostarczona na adres służbowy pracownika jest powiązana z działalnością pracodawcy. Pracownicy nie powinni używać swoich adresów służbowych w celach prywatnych. Gdyby w nieobecności pracownika pracodawca
musiał przejrzeć skrzynkę pocztową pracownika w poszukiwaniu ważnych
oraz potrzebnych informacji i natknął się również na prywatne e-maile
pracownika oraz przeczytał je, to narusza on jego dobro osobiste. Żeby uniknąć takich zdarzeń, pracodawca powinien wprowadzić w umowie o pracę,
regulaminie pracy lub innych regulacjach obowiązujących w zakładzie pracy
zakaz używania do celów prywatnych firmowej poczty elektronicznej.

5. Problem print screenów
Kolejnym interesującym zaganianiem jest wykonanie print screenów, które
też może naruszać prawo do korespondencji. Takie zjawisko często widywane jest na stronach internetowych, forach, w screenach rozmów SMS,
e-mailach bądź na Messengerze. Znajdują się tam zapiski rozmów, takie
dane, jak imię i nazwisko, często nawet zdjęcie. Czy takie działanie, mimo
że jest tak powszechne, jest legalne? Jak może się bronić osoba, która nie
wyraża zgody na udostępnienie? Wszystko zależy od tego, co i w jaki sposób zostało udostępnione. Wszystkie rozmowy są objęte tajemnicą korespondencji. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to rozmowa prywatna, czy
służbowa. Jest to dobro osobiste każdej osoby fizycznej. Zarówno nadawca,
jak i odbiorca muszą wyrazić zgodę na opublikowanie. Publikacja bez wyrażenia zgody jest naruszeniem tajemnicy korespondencji. Możemy wtedy
żądać odszkodowania i zaprzestania naruszenia.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
M. Kuba, Monitoring poczty elektronicznej pracownika – refleksje na tle nowych regulacji prawnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, nr 11, s. 29–35.
22
23
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Natomiast gdy ujawniona została rozmowa służbowa, w tym np. tajemnica przedsiębiorstwa, czyli np. dane klientów, to naruszany jest art. 11
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tutaj mają zastosowania nie
tylko przepisy prawa cywilnego, ale również sankcje karne, w tym do 2 lat
pozbawienia wolności. Dodatkowo gdy publikowane treści będą zmodyfikowane i będą oczerniały danego przedsiębiorcę, osobie publikującej
będzie groziła nie tylko odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych
czy zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji rozpowszechniania
fałszywych informacji o przedsiębiorstwie, ale będzie miał tutaj również
zastosowanie art. 212 § 2 k.k., czyli oskarżenia o przestępstwo zniesławienia,
i to za pośrednictwem internetu, czyli w formie kwalifikowanej.
Warto bowiem przeanalizować, czy print screen może być dowodem
w sądzie w postępowaniu cywilnym? Stanowi o tym wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 5 listopada 2008 r: należy przyjąć, że niepodpisane wydruki komputerowe nie mogą stanowić dowodu z dokumentu. Istotne jest to, że w k.p.c. nie
zawarto zamkniętego katalogu środków dowodowych. Dopuszczalne jest więc
skorzystanie z każdego źródła informacji o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jeśli tylko nie jest to sprzeczne z przepisami prawa24. Jednak dowód
w postaci print screenów, zapisków rozmów może być w ławy sposób modyfikowany, ale sądy stwierdzają, że nie przekreśla to jego mocy dowodowej, ponieważ w chwili drukowania istniał zapis komputerowy o określonej treści.

6. Kontrola korespondencji w pamięci wirtualnej
Kolejnym ciekawym, a jednocześnie budzącym wątpliwości zagadnieniem
jest tajemnica korespondencji w pamięci wirtualnej. Pamięć wirtualna
to dokładniej organizacja zasobów pamięci zrealizowana w oparciu o tzw.
przestrzeń wymiany w pamięci drugiego rzędu, czyli na dysku25. Takim
Wyrok SN z dnia 5 listopada 2008 r., sygn. I CSK 138/08, Lex nr 548795.
Ma ona wiele zalet, ponieważ pozwala rozszerzyć pamięć na urządzeniu. Coraz więcej
firm, a także osób prywatnych korzysta z przechowywania danych w chmurze. Za ochronę
danych odpowiedzialni są administratorzy danych, którzy korzystają z usług cloud computingu. Jakimi przepisami będzie unormowana ta ochrona, zależy od merytoryczności zawartej w udostępnionych danych. Konieczne, by dane w chmurze były bezpieczne, jest zawarcie
pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
24
25
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przykładem są dane przechowywane na zewnętrznych serwerach, tzw.
chmurach. Problemy, jakie pojawiają się w praktyce prokuratorskiej, wiążą
się nie tyle z zaawansowaną wiedzą z zakresu informatyki, która tak naprawdę
prokuratorowi nie jest potrzebna, lecz z ustaleniem podstawowego zakresu
dostępu do określonych danych na podstawie k.p.k.26
Warto przeanalizować, czy pokonanie zabezpieczenia dostępu do korespondencji przez organy procesowe jest zgodne z prawem? Jak należy ocenić
kontrolę danych zamieszczonych w chmurze przez organ procesowy? Czy
naruszana jest w tym wypadku tajemnica korespondencji? Zgodnie z art. 8
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na
bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia
i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Jednak wszystko zależy
od sposobu zabezpieczenia danych. Kodeks postępowania karnego zwalnia
oskarżonego z obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Gdy
oskarżony w należyty sposób zabezpieczył swoje dane hasłem, to nie ma obowiązku jego ujawniania. W sytuacji, gdy specjaliści nie złamią zabezpieczenia,
dane oskarżonego nie będą mogły zostać wykorzystane przeciwko niemu.
W przypadku zabezpieczenia telefonu odciskiem palca oskarżony jest w niekorzystnej dla siebie sytuacji. Zgodnie z polskim prawem ma on obowiązek
poddać się zewnętrznym oględzinom ciała, w tym umożliwić organom ścigania pobranie jego odcisków palców. Gdy dokonujemy wyboru zabezpieczenia
naszych danych, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób przepisy prawa chronią naszą prywatność.

Podsumowanie
W orzecznictwie i piśmiennictwie podkreśla się, że tajemnica korespondencji jest jednym z najważniejszych, a zarazem najciekawiej uregulowanym
dobrem osobistym. Wynika to z faktu, że w związku z rozwojem cyfryzacji
26
J. Kudła, A. Staszak, Procesowa i operacyjna kontrola korespondencji przechowywanej
w tzw. chmurze, „Prawo i Prokuratura” 2017, nr 7–8.
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dotyczy prawie każdego z nas. Ludzie coraz częściej stosują internetowe
formy przekazu i narażeni są na naruszenie tych dóbr osobistych. Według
wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r. co do zasady
wejście w posiadanie cudzej korespondencji i zapoznanie się z nią bez zgody
danej osoby narusza prawo do tajemnicy korespondencji27. Kolejne orzeczenie stanowi, że naruszaniem tajemnicy korespondencji będzie każda
nieuprawniona ingerencja w nią, przede wszystkim zapoznanie się z jej treścią lub zmiana tej treści, jak również doprowadzenie do stanu, w którym do
takiej ingerencji może dojść28.

27
28

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r., sygn. I ACa 1734/17, Lex nr 2686170.
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. I ACa 521/12, Lex nr 1238502.
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Naruszenia praw autorskich
do utworów muzycznych w internecie

1. Uwagi ogólne
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)1. Przytoczony
wyżej cytat to nic innego jak art. 1 pr.aut., który jasno definiuje przedmioty
obejmowane przez podmiotowe prawo autorskie. Przepis ten ma istotne
znaczenie dla stosowania pr. aut., gdyż określa przesłanki uznania wyników
działalności człowieka za utwór2.
Cywilizacja wkroczyła w dobę cyfryzacji, przez co na każdej płaszczyźnie życia człowieka występuje nowa technologia, m.in. wykorzystująca
internet. Dzięki temu ludzie mają szybką możliwość dotarcia do wielu
dzieł objętych prawem autorskim, znajdujących się w sieci. Internauci,
często nie zważając na prawo autorskie, świadomie bądź też w sposób
nieumyślny używają chronionych prawem dóbr twórców m.in. poprzez
wykorzystywanie, pobieranie, powielanie czy też udostępnianie ich utworów. Celem niniejszego opracowania jest zarysowanie problematyki czasu
trwania praw autorskich, korzystania z muzyki dla użytku osobistego bez
łamania przysługujących twórcy praw, występującego coraz częściej plagiatu muzyki w internecie, sposobu legalnego działania takich platform jak
YouTube, jak również określenie stosunku społeczeństwa do nierespektowania praw autorskich w internecie.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 880 ze zm.).
2
A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2019,
odnośnie do art. 23.
1
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2. Czas ochrony prawnoautorskiej utworów muzycznych
Czas ochrony praw autorskich nie jest jednolity. Prawa autorskie majątkowe są zależne od innych zdarzeń, przez co mają różne okresy trwania
liczone w latach3. W większości przypadków pierwotne prawa autorskie
należą do twórców muzyki. W takich wypadkach gasną one z upływem
70 lat od śmierci autora, a w przypadku współautorstwa z upływem 70 lat
od śmierci ostatniego współautora. Przy twórcach chcących być anonimowymi czas trwania praw autorskich zaczyna swój 70-letni bieg od daty
pierwszej publikacji utworu. Jednak jeśli w trakcie okresu trwania tych
praw autor wyjawi swoją tożsamość, czas ten standardowo wynosi 70 lat od
chwili śmierci twórcy. W przypadku publikacji zbiorowej czas liczony jest
od dnia rozpowszechnienia utworu, a prawo to według ustawodawstwa
polskiego przysługuje wydawcom bądź producentom4. Z kolei w przypadku autorskich praw osobistych czas ochrony jest „wieczny”. Oznacza
to, że prawo twórcy do autorstwa utworu, jak również nienaruszalność
jego treści i formy oraz jego prawidłowe udostępnianie jest chronione
przez nieograniczony czas5. Otwarty katalog autorskich praw osobistych
zawarty jest w art. 16 pr.aut.
Jak więc wyglądają prawa autorskie w odniesieniu do muzyki dawnej?
Utwory muzyczne stworzone w czasach, gdy nie obowiązywało pr.aut., nigdy
nie korzystały i nie korzystają obecnie z ochrony prawnoautorskiej. Ochrona
prawna pojawić się może jedynie ze względu na ochronę praw pokrewnych,
w tym m.in. praw do artystycznego wykonania tego rodzaju nieobjętych
ochroną prawnoautorską dzieł muzycznych. Podając za przykład wielkich
kompozytorów, takich jak Wolfgang Amadeusz Mozart, Jan Sebastian Bach
czy Ludwig van Beethoven, należy podkreślić, iż pomimo braku ochrony
prawnoautorskiej dla ich twórczości nadal istnieje prawo do artystycznych wykonań ich dzieł muzycznych. Co do zasady jeśli artysta wykona
utwór np. J.S. Bacha, to prawo do artystycznego wykonania tej kompozycji
3
https://zaiks.org.pl/171,154,6_czas_trwania_autorskich_i_pokrewnych_praw_majatkowych [dostęp: 21.11.2020].
4
Art. 36 pkt 3 pr.aut.
5
https://www.jwp.pl/faq/czym-roznia-sie-prawa-autorskie-osobiste-od-praw-autorskich-majatkowych/ [dostęp: 26.05.2020].

Naruszenia praw autorskich do utworów muzycznych w internecie

161

wygaśnie dopiero po upływie 50 lat6. Warto przy tym nadmienić, że ochrona
ta zostanie przedłużona do 70 lat w sytuacji udostępnienia publicznego7 fonogramu zawierającego artystyczne wykonanie8.
Ciekawym i szczególnym przypadkiem ochrony praw autorskich jest
muzyka polskiego pianisty i kompozytora Fryderyka Franciszka Chopina.
Jego spuścizna jest chroniona ustawą o ochronie dziedzictwa Fryderyka
Chopina9, co już na wstępie wskazuje, jak istotna dla polskiego ustawodawstwa i społeczeństwa jest jego muzyka stanowiąca dobro narodowe. Pieczę
nad dobrami określonymi w wyżej wymienionej ustawie sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego10. W przypadku
Art. 89 pkt 1 pr.aut.
Biorąc pod uwagę treść definicji rozpowszechniania obejmującej swoim zakresem
także udostępnienie publiczne, interesującą kwestią może być wydłużenie czasu ochrony
w przypadku utrwalenia artystycznego wykonania i kolejno jego publikacja w internecie. Z punktu widzenia praktyki stosowania prawa problematyczne może być więc ustalenie, co w przypadku, gdy do utrwalenia artystycznego wykonania doszło za pomocą
fonogramu, ale rozpowszechnienie i upublicznienie następuje bez użycia materialnego
nośnika. Jak wskazuje E. Laskowska-Litak, z formalnego punktu widzenia nic nie stoi na
przeszkodzie wydłużenia czasu ochrony w przypadku utrwalenia artystycznego wykonania
i następnie jego rozpowszechnienie w Internecie (pomimo tego, że celem przepisu jest szczególne uprzywilejowanie sytuacji, w których tworzony jest materialny nośnik z artystycznym
wykonaniem, następnie eksploatowany w obrocie, podczas gdy udostępnienie w Internecie nie
stanowi korzystania z kopii materialnej przedmiotu ochrony). Zastanawiające w tej sytuacji
może być natomiast ustalenie, na jaki okres czasu dochodzi do wydłużenia czasu ochrony,
jeśli do utrwalenia artystycznego wykonania doszło za pomocą fonogramu, ale rozpowszechnienie następuje bez użycia materialnego nośnika. Jednak autorka wskazuje przy tym, że
literalna wykładnia komentowanych przepisów [art. 89 i 891 – przyp. D.Z.] sugerowałaby
przyjęcie stanowiska, że wydłużenie czasu ochrony możliwe jest wyłącznie w sytuacji użycia nośnika, na którym dokonano utrwalenia (co nie wyklucza późniejszej cyrkulacji kopii
artystycznego wykonania w postaci niematerialnej, np. w Internecie). Mając na względzie
powyższe, należy ocenić tę regulację jako nieprzystającą do obecnych realiów, mimo że jest
to wymóg dość sformalizowany. Po pierwsze, powoduje uprzywilejowanie branży fonograficznej. Po drugie, nie określa precyzyjnych przesłanek, na podstawie których nastąpiłoby przedłużenie czasu ochronnego. Zob. E. Laskowska-Litak [w:] R. Markiewicz (red.),
Ustawy autorskie. Komentarze, t. 2, Warszawa 2021, art. 89, 89 (1).
8
Wynika to z treści wyrażonej w art. 89 (1), zgodnie z którym jeżeli w okresie, o którym
mowa w art. 89 ust. 1, nastąpiła publikacja lub inne rozpowszechnienie artystycznego wykonania utrwalonego na fonogramie, prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2,
wygasa z upływem siedemdziesięciu lat od tego zdarzenia, a gdy miały miejsce obydwa – od
tego z nich, które miało miejsce wcześniej.
9
Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz.U.
z 2001 r. Nr 16, poz. 168).
10
Art. 1 ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.
6
7
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niezgodnego z przepisami ustawy użycia dóbr F. Chopina możliwe jest
dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina11.
Zważywszy na powyższe przed użyciem utworów kompozytorów muzyki
dawnej należałoby wcześniej sprawdzić, czy w stosunku do ich dzieł
mimo braku ochrony praw autorskich nie występują inne, dodatkowe
formy ochrony.

3. Piractwo muzyczne w internecie
Niewątpliwie do powstania problemu łamania praw autorskich w muzyce
przyczyniło się wynalezienie nośników magnetycznych12 produkowanych
na masową skalę. Ludzie mieli dostęp do muzyki w namacalny sposób,
również w warunkach domowych, zaczęli więc przegrywać dane między nośnikami muzycznymi, wymieniać się nimi ze swoimi znajomymi,
rodziną czy też nawet sprzedać lub kupować takie nagrania na „czarnym
rynku”. Działanie takie zapoczątkowało piractwo medialne. W polskim
ustawodawstwie nie istnieje legalna definicja piractwa medialnego, jednak zarówno w literaturze, jak i w internecie można znaleźć informację, iż
piractwo medialne to nielegalne kopiowanie i posługiwanie się własnością
intelektualną (m.in. filmami, muzyką, grami komputerowymi) bez zgody
autora i producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat13. W latach 80.
ubiegłego wieku w ramach walki z piractwem muzycznym dzięki wytwórniom muzycznym powstało słynne hasło Home taping is killing music14.
Słowa te nawoływały do zaprzestania nielegalnego przegrywania i rozpowszechniania muzyki15.
Ibidem.
Nośniki magnetyczne to nośniki danych wykorzystujące do przechowywania danych
zjawisko ferromagnetyzmu. Nośniki mogą zawierać takie dane jak np. muzyka. Początkowo
miały formę płyt winylowych, w późniejszym czasie wyparły je kasety magnetofonowe
i płyty CD.
13
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piractwo_medialne [dostęp: 21.11.2020].
14
Hasło to można przetłumaczyć jako „Przegrywanie kaset zabija muzykę”.
15
K. McLeod, MP3s Are Killing Home Taping: The Rise of Internet Distribution and Its
Challenge to the Major Label Music Monopoly, „Popular Music and Society” 2005, no. 4 (28),
s. 521.
11
12
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Rewolucyjnym momentem było wynalezienie internetu. To właśnie wtedy
nagrane dzieła muzyczne nie musiały już występować wyłącznie w postaci
nośników magnetycznych. Zaistniała możliwość rozpowszechniania muzyki
w formie online. Za prekursora piractwa muzycznego można uznać serwis Napster. Była to aplikacja powstała w 1999 r., dzięki której można było
pobierać i udostępniać pliki m.in. mp316. Działała ona na zasadzie peer-to-peer, czyli protokołu sieciowego, który oprócz wymienionych wyżej
korzyści pozwalał zachować prawie całkowitą anonimowość w sieci. Przez
ten innowacyjny i niezwykle popularny wynalazek wytwórnie muzyczne
doznały drastycznych spadków przychodów, nic więc dziwnego, że po
1999 r. lawinowo zaczęły wpływać do sądów pozwy przeciwko sieci Napster. Jednym z pierwszych pozwów był pozew wniesiony w 2000 r. przez
zespół Metallica, który oskarżył sieć o publikację jego utworu przed premierą17. Po serii przegranych spraw i byciu zmuszonym do wypłacenia
organizacjom chroniącym prawa autorskie milionowych odszkodowań
w 2001 r. sieć Napster zamknęła swoją działalność. Poza powództwami
przeciwko gigantycznym platformom internetowym publikującym dzieła
muzyczne rozpoczęło się „polowanie” na indywidualnych użytkowników,
którzy pobierali bądź udostępniali utwory chronione prawami autorskimi.
Oczywiste jest, iż biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę osób korzystających z platform wykorzystujących technologię peer-to-peer, nie było
możliwe schwytanie wszystkich osób łamiących prawo autorskie, jednak
ci, co zostali skazani, mieli stanowić przestrogę dla innych potencjalnych
użytkowników takich sieci.
Teraz problem piractwa istnieje na jeszcze większą skalę. Wraz z rozwojem technologii rosną możliwości pozwalające na łamanie praw autorskich
do dzieł muzycznych w sposób coraz prostszy. Obecnie działalność w sieci
może być niemalże zupełnie anonimowa, co sprawia, że internauci czują
się bezkarni. Według statystyk ponad 95% pobrań muzyki z internetu to
łamanie prawa18. Stanowi to znaczne zagrożenie dla wytwórni muzycznych.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napster [dostęp: 21.11.2020].
K. Hunt, A. Mellicker, A Case Study of the Music Industry, „Journal of Business Case
Studies” 2008, no. 4 (3), s. 79–96.
18
S. Blichiewicz, Problem piractwa muzycznego. Alternatywne spojrzenia na spór o pobieranie muzyki z Internetu, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2003, nr 9, s. 192–208.
16
17
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Norbert Michael w 2006 r. w swoim artykule umieścił obliczenia, które dowodzą, iż w latach 1999–2003 spadek sprzedaży albumów muzycznych wynosił aż 13%, do czego w głównej mierze przyczyniło się piractwo muzyczne.
Należy jednak wspomnieć, że oprócz piractwa drogie płyty CD również przyczyniły się do spadku obrotów finansowych w branży19.

4. Dozwolony użytek osobisty i publiczny
W dzisiejszych czasach wielu z nas za pomocą choćby zwykłych smartfonów tworzy różnego rodzaju filmiki amatorskie, często dodatkowo
używając cudzych utworów muzycznych. Twórca taki nierzadko bez
zastanowienia podkłada dźwięk swojej ulubionej piosenki, nie uwzględniając przy tym dotyczących jej praw autorskich. Jednak nawet w przypadku muzyki niekomercyjnej, muzyki, za którą twórcy nie pobierają
korzyści majątkowych, czy też krótkich utworów muzycznych by skorzystać z takich dzieł, potrzebna jest zgoda autora. Od tej reguły istnieją
jednak wyjątki. Jednym z nich jest wspominany wcześniej określony czas
trwania praw autorskich, po którym prawo do utworu wygasa. Kolejnym
jest dozwolony użytek, dzięki któremu możemy dzielić się muzyką z przyjaciółmi czy też rodziną20. Dozwolony użytek dzieli się na osobisty i publiczny. Dozwolony użytek osobisty to możliwość osobistego korzystania
z utworu bez zezwolenia autora pod warunkiem, iż dany utwór był wcześniej upubliczniony za zgodą twórcy lub innego przedstawiciela uprawnionego21. Nie oznaczy to, iż możemy korzystać z utworu, jakby był naszym
własnym. W ramach poszanowania osobistych praw majątkowych twórcy
nadal powinno się podać jego imię i nazwisko, jak również tytuł dzieła.
W ramach dozwolonego użytku publicznego można m.in. wymienić
takie uprawnienia, jak prawo cytatu, przedruk, przywileje należne bibliotekom czy też dozwolony użytek w celach naukowych22. Prawo cytatu to
19
Ibidem. Zob. więcej: P. Piesiewicz, Dzieło muzyczne i nowe technologie (aspekty prawne
„samplingu”), „Państwo i Prawo” 2006, z. 3.
20
https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/prawo-w-praktyce/news/2877,jak-legalnie-uzyc-muzyki-do-filmu [dostęp: 11.07.2020].
21
Art. 23 ust. 1 pr.aut.
22
Dozwolony użytek publiczny określony jest w art. 24–33 pr.aut.
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możliwość używania fragmentów chronionych prawem utworów innych
twórców. Należy przy tym podkreślić, iż wiąże się to z potrzebą wyjaśnienia, analizy krytycznej, nauczania czy też prawami gatunku twórczości23. Istniejące prawo przedruku pozwala na wykorzystywanie w mediach
sprawozdań o aktualnych wydarzeniach, fotografii reporterskich, różnych
aktualnych wypowiedzi, artykułów na tematy polityczne, a także streszczeń utworów i mów wygłoszonych publicznie. Prawo to zostało uregulowane w art. 25 pr.aut.24 Na ten przepis mogą się powoływać podmioty
prowadzące działalność prasową, radiową i telewizyjną. Ogólnie rzecz
ujmując, przedmiotem tej regulacji są kategorie tematów, które aktualnie interesują społeczeństwo. Przywileje bibliotek odnośnie do używania
dóbr chronionych prawem autorskim dotyczą również archiwów i szkół,
które mogą udostępniać nieodpłatnie egzemplarze utworów dla celów
badawczych lub poznawczych. Oprócz tego mogą też zlecać sporządzenie kopii utworów w celu uzupełnienia swojego zbioru. Dozwolony użytek w celach naukowych dotyczy wszelkich ośrodków naukowych, które
legalnie korzystają z dzieł twórców bez ich zgody, jednak wymogiem jest
tu, by działalność związana z utworami była nieodpłatna, a utwory już
wcześniej opublikowane25.
Przepisy dotyczące dozwolonego użytku osobistego nie są łatwe do interpretacji i często wymagają szczegółowej analizy konkretnych przypadków.
Głównym ograniczeniem26 tego prawa w odniesieniu do autorskiego prawa
osobistego jest konieczność pozostawania w relacji przez osoby korzystające
z tego samego utworu. Dotyczy to pokrewieństwa, powinowactwa czy też

To znaczy włączenie części utworu do większej całości, bez której ta całość by nie powstała.
Brzmienie art. 25 pr. aut.: Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie,
radiu i telewizji: 1) już rozpowszechnione: a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, b) artykuły
na aktualne 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) (uchylony); 5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.
25
https://www.legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-uczniow/warto-wiedziec/
dozwolony-uzytek [dostęp: 11.07.2020].
26
Zob. więcej: J. Barta, Ograniczenia wykonywania praw autorskich do utworu muzycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1980, z. 35.
23

24
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stosunku towarzyskiego27. Wśród internautów warunek ten jest często nadużywany poprzez rozszerzanie pojęcia stosunku towarzyskiego np. w kontekście konkretnych grup na forach internetowych28.

5. Twórczość na YouTubie a łamanie praw autorskich
YouTube to popularny serwis internetowy założony w lutym 2005 r., który
daje możliwość bezpłatnego umieszczania, oglądania, oceniania i komentowania filmików często tworzonych amatorsko29. Filmy te nierzadko zawierają w sobie muzykę chronioną prawami autorskimi. Nieistotny jest fakt, czy
dany twórca wrzuca do sieci filmiki amatorsko, czy w celach zarobkowych.
W obydwóch przypadkach łączy ich jedno – ograniczenia prawami autorskimi. W sieci pojawia się wiele kontrowersyjnych mitów, które wywołują
wśród użytkowników YouTube’a spore wątpliwości odnośnie do legalności swoich działań. Można więc stwierdzić, że głównym powodem łamania praw autorskich przy użyciu serwisu YouTube jest niewiedza twórców, co
zresztą według znanej rzymskiej paremii ignorantia iuris nocet30 nie jest ich
usprawiedliwieniem.
Najczęstszym sposobem legalnego używania muzyki innych twórców jest
korzystanie z prawa cytatu. Prawo to określone jest w art. 29 pr.aut., który
stanowi, iż wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość
urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna
lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Należy przy tym
podkreślić słowa ustawodawcy: „w zakresie uzasadnionym celami cytatu”31,
które odnoszą się do bezwzględnego warunku użycia cytatu, jakim jest szczególny motyw jego przytoczenia. Cele te dzięki nowelizacji ustawy o prawach

27
A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2019,
odnośnie do art. 23.
28
http://www.codozasady.pl/dozwolony-uzytek-w-praktyce/ [dostęp: 11.07.2020].
29
https://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube [dostęp: 21.11.2020].
30
Z języka łacińskiego: „nieznajomość prawa szkodzi”.
31
Art. 29 pr.aut.
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autorskich w 2015 r.32 z katalogu zamkniętego zostały przeniesione do katalogu otwartego, przez co doszło do liberalizacji tego przepisu. Wskutek tego
w doktrynie uznaje się, że za takie cele może być oprócz wymienionych uznane
również cytowanie dla ilustracji historycznych lub innych dzieł naukowych,
w celach politycznych, gospodarczych, artystycznych, dla udokumentowania
szczególnego poglądu lub argumentu oraz dla ilustracji tekstu lub jako podstawa do dyskusji33.
Jak więc można używać muzyki w filmach umieszczanych na YouTubie?
Znanym orzeczeniem dotyczącym problematyki prawa cytatu jest wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 23 listopada 2004 r.34, w którym stanowisko Sądu jasno
określa, jak z prawa cytatu powinno się korzystać: Przytoczenie cudzego
utworu nawet w całości jest dozwolone, jeżeli następuje w celu określonym
w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przy czym przytaczany utwór musi pozostawać w takiej proporcji
do wkładu twórczości własnej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało
własne dzieło. Zaczynając od podstaw, należy określić, czy wykorzystywany
przez nas cytat jest wyłącznie częścią autorskiego filmu, i wykorzystać
go tak, by nasz utwór nie był zwykłym jego powieleniem. Podstawowym
obowiązkiem twórcy używającego cudzego cytatu muzycznego jest przytoczenie imienia i nazwiska dzieła, jak również jego tytułu. W przypadku
platformy YouTube najczęściej dane te umieszczane są w opisie wrzuconego do sieci filmiku. Oprócz tego drugą opcjonalną formą oznaczenia
jest umieszczenie informacji o autorze i tytule już w samej treści filmu
w chwili dokonywania cytatu35.
W nawiązaniu do YouTube’a słusznie można stwierdzić, że „na straży”
ochrony praw autorskich stoi system Content ID. Jest to cyfrowy system
opracowany przez Google, służący identyfikacji i zarządzaniu treściami
chronionymi prawem autorskim. Autorzy chronionych treści wprowadzają
swoje dzieła do systemu, który to później porównuje je do innych utworów
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639).
33
A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2019,
odnośnie do art. 29.
34
Wyrok SN z dnia 23 listopada 2004 r., sygn. I CK 232/04, Lex nr 157362.
35
Mimo iż forma ta jest uważana za bardziej kulturalną, w praktyce z przyczyn artystycznych twórcy często nie są w stanie tego zrobić.
32

168

Dominika Zuń

zamieszczanych na platformie YouTube w celu określenia naruszenia praw
autorskich. System Content ID pozwala właścicielom praw autorskich rozpoznać swoje utwory i nimi zarządzać. Dzięki temu mogą oni decydować,
co ma się stać, gdy system znajdzie w filmie przesłanym do YouTube’a dopasowanie do treści, która jest ich własnością. Gdy takie dopasowanie zostanie
znalezione, film otrzyma roszczenie z systemu Content ID, a powiadomienie
o tym zostanie wysłane twórcy naruszającemu prawo autorskie. Właściciele
praw autorskich mogą podjąć różne działania wobec materiałów dopasowanych do ich treści, a mianowicie: zablokować możliwość oglądania filmu
naruszającego ich prawa, zarabiać na tym filmie lub obserwować statystyki
oglądalności tego filmu36 – kwestie te ustanowione są według ich wyboru.

Podsumowanie
Podejmowane są próby ustalenia statystyk częstotliwości łamania praw autorskich w internecie, ale w rzeczywistości przeprowadzenie rzetelnych badań
staje się niemożliwe z powodu chociażby anonimowości sprawców czy też
często niewidoczności ich działania. 15 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie
Zespołu do spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw
Pokrewnych, na którym sporządzono raport dotyczący ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej w Polsce
w latach 2009–2011. Według niego w wymienionym wyżej okresie w zakresie naruszeń praw autorskich w dziedzinie fonografii przerwano internetową
działalność przestępczą 625 osób, a wstępnie oszacowane przez pokrzywdzonych straty wynoszą około 1 500 500 zł37.
Łamanie praw autorskich w odniesieniu do dzieł muzycznych rzadko
odbywa się świadomie – w przytłaczającej większości przypadków społeczeństwo po prostu nie wie, co może, a czego nie. Należy podkreślić,
iż z całą pewnością łamanie praw autorskich występuje częściej w internecie
niż na innych płaszczyznach. Dzieje się tak m.in. z powodu łatwej dostępności muzyki, aspektu psychologicznego odnoszącego się do nienamacalności
https://support.google.com/youtube/answer/2797370 [dostęp: 11.07.2020].
http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/raporty/Raport_statystyki_za_2009_2011.
pdf [dostęp: 21.11.2020].
36
37
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utworów, jak również anonimowości sprawców. Po przeprowadzeniu wśród
studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego sondażu, którego celem było sprawdzenie świadomości dotyczącej
praw autorskich, jak również moralnego przyzwolenia na ich łamanie, okazało się m.in., iż co najmniej 60% badanych uważa, że pobieranie nielegalnych kopii materiałów multimedialnych chronionych prawami autorskimi,
takich jak muzyka i filmy z sieci internet, jest zasadne38. Mimo iż problem
przestrzegania praw autorskich reguluje pr.aut., nawet twórcy utworów często
sami nie wiedzą, jakiej ochronie podlegają ich dzieła. W celu przeciwdziałania łamaniu praw autorskich w internecie warto by podnieść świadomość
internautów i twórców chronionych treści odnośnie do legalnego pobierania i udostępniania muzyki.
Konkludując, można się pokusić o stwierdzenie, iż w polskim porządku
prawnym nie istnieją wystarczająco skuteczne metody zapobiegania łamaniu w internecie praw autorskich dotyczących dzieł muzycznych, a problem
ten w połączeniu z rozwojem technologii prawdopodobnie z upływem lat
będzie się pogłębiać.

https://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t071_pszw_2014_blaszczyk-biczysko-popovic---respektowanie-praw-autorskich-w-internecie-badanie-poziomu-swiadomosci-uzytkownikow.pdf [dostęp: 21.11.2020].
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