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Źródła prawa  
autorskiego 

Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) 
 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631) 
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) 
 
Ustawa o bibliotekach 
 
 
 
 
 
 



  
 
  
Utwór - każdy przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, 
ustalony w jakiejkolwiek postaci, 
niezależnie od wartości, przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia (art. 1.1 ustawy prawo 
autorskie i prawa pokrewne)  

 
 
 
Utwór jako przedmiot 
prawa autorskiego 
 
W szczególności przedmiotem prawa 
autorskiego są utwory: 
wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, 
znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, 
naukowe, kartograficzne oraz programy 
komputerowe); 
plastyczne; 
fotograficzne; 
lutnicze; 
wzornictwa przemysłowego; 
architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne 
i urbanistyczne; 
muzyczne i słowno-muzyczne; 
sceniczne, sceniczno-muzyczne, 
choreograficzne i pantomimiczne; 
audiowizualne (w tym filmowe). 
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Czas trwania praw autorskich 
 Art. 36. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa 

majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 
1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który 

przeżył pozostałych; 
2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego 

rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do 
tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość; 

3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z 
mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy 
utwór nie został rozpowszechniony - od daty jego ustalenia; 

4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z 
wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, 
kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego. 
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Prawo autorskie - „zbiory dawne” 
Art. 124. 1. Przepisy ustawy stosuje się do utworów: 
 1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie; 
 2) do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych nie 
wygasły; 
 3) do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych 
wygasły, a które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony, z wyłączeniem 
okresu między wygaśnięciem ochrony według ustawy dotychczasowej i wejściem w życie 
niniejszej ustawy. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy utworów 
rozpowszechnionych przed dniem jej wejścia w życie. 
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Biblioteki, archiwa, szkoły – 
biblioteki cyfrowe 

Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoły mogą: 
1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze 
utworów rozpowszechnionych; 
2) sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych 
utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów; 
3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem 
końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych 
jednostek. 
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Utwór rozpowszechniony i 
opublikowany  

• Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy: 
-utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony 

i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie; 
- utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w 

jakikolwiek sposób udostępniony publicznie; 
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Stare zbiory 
Art. 5 ustawy z 1952 r. 
 Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 
1) akty prawodawcze, administracyjne, orzeczenia sądów i innych władz, 
2) pisma i wzory, przeznaczone przez władze do powszechnej wiadomości, 
3) informacje prasowe i reporterskie zdjęcia fotograficzne, 
4) przeniesienie na inną technikę artystyczną wzoru, przeznaczonego dla przemysłu, jeżeli 
przeniesienie stanowi zwykłą czynność przygotowawczą do produkcji przemysłowej, dla której wzór jest 
przeznaczony. 
 
Art. 2. 
 

 1 ustawy z 1952 r. 
 Utwór, wykonany sposobem fotograficznym lub do fotografii podobnym, jest 
przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli na utworze uwidoczniono wyraźnie zastrzeżenie prawa 
autorskiego. 
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Archiwalia jako urzędowe 
dokumenty? 

 Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 
 
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty; 
 
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; 
 
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne; 
 
4) proste informacje prasowe. 
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„Licencje edukacyjne” 
  
• Art. 26. Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać 

utwory udostępniane podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach 
uzasadnionych celem informacji. 

 
• Art. 27. Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub 

prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w 
oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze 
fragmentów rozpowszechnionego utworu. 
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Ośrodki informacji lub dokumentacji 
Art. 30. 1. Ośrodki informacji lub dokumentacji mogą sporządzać i rozpowszechniać 
własne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie większych niż 
jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych utworów. 
2. Twórca albo właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od ośrodków, o których mowa w ust. 
1, wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów. 
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Dziękuję za uwagę  

kancelaria@mbrzozowska.pl 
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