
PRAWO AUTORSKIE

Przedmiotem  prawa  autorskiego  jest  utwór,  czyli  każdy  przejaw

działalności  twórczej  o  indywidualnym  charakterze,  ustalony

w jakiejkolwiek  postaci,  niezależnie  od  wartości,  przeznaczenia

i sposobu wyrażenia.

Sformułowanie  ,,ustalona  forma"  ma  dość  szerokie  znaczenie,  ale  w  dużym

uproszczeniu wystarczy przyjąć, że utworem jest uzewnętrzniona informacja, m.in. zapis

na kartce papieru.

Należy jednak pamiętać, że utwór jest niematerialny. Nie jest nim owa kartka papieru

czy  fizyczne  ślady  pociągnięć  ołówkiem  układające  się  w  wizerunek  postaci.  Kartka

papieru to tylko nośnik informacji, medium przy pomocy którego rozpowszechniany jest

niematerialny utwór

Jak widać na powyższym rysunku, prawo autorskie to zarówno dyscyplina prawa

cywilnego (zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej),

ale także  ogół  praw  przysługujących  autorowi  utworu (lub  innemu  uprawnionemu

podmiotowi) upoważniających go do decydowania o eksploatacji utworu i czerpaniu z niej

korzyści finansowych.

Prawo  autorskie  nie  chroni  idei,  odkryć,  procedur,  metod  i  zasad  działania  oraz

koncepcji matematycznych. Chroniony jest sposób wyrażenia idei.

Powodem  wprowadzenia  praw  autorskich  majątkowych  było  zabezpieczenie

interesów twórców oraz wydawców. Efektem naruszenia tych praw są m.in.  utrata przez

twórców, dystrybutorów oraz firmy promujące zysków z tytułu rozpowszechniania utworów.

Niebagatelne znaczenie mają również  straty  państwa związane z nie  odprowadzonymi

podatkami.

W Polsce kwestie związane z prawem autorskim reguluje przede wszystkim Ustawa

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.

2019 poz. 1231).
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W POLSCE ROCZNE STRATY SPOWODOWANE PODRABIANIEM I PIRACTWEM
SZACUJE SIĘ NA 9,5 MLD ZŁOTYCH

Źródło rysunku: Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa
internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury

Deloitte, Warszawa 2017

Autorskie prawa osobiste określają podstawowe zasady wykorzystywania utworów. 

Zaliczają się do nich:

• prawo do autorstwa

• prawo do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu swojego dzieła publiczności

• prawo do integralności swoich utworów

• prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu

Autorskie prawa osobiste:

• są bezpośrednio związane z osobą autora

• dotyczą osobistej relacji twórcy z utworem

• są nieograniczone w czasie

• nie można z nich zrezygnować ani nikomu przekazać, zawsze przysługują twórcy.
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Przekazać  można  natomiast  prawa  majątkowe.  Wiąże  się  to  z  zagadnieniem

udzielania licencji.  To zbyt obszerne zagadnienie, aby w tej  krótkiej broszurze wyjaśnić

wszystkie jego aspekty.

Pamiętajmy jednak, że zgodnie z zapisami wspomnianej  ustawy mamy prawo do

korzystania  z  utworów  w  ramach  dozwolonego  użytku.  Czyli,  jeśli  posiadam  oryginał

książki, mogę ją pożyczyć komuś bliskiemu. Mogę wykonać kopię fragmentu tej książki

(ale nie wolno mi tej kopii dystrybuować, a już absolutnie zakazane jest czerpanie z tego

korzyści).

Z podobnego uprawnienia korzystają instytucje naukowe i oświatowe, które:

„(…)  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”.

Jeśli  w  swojej  pracy  badawczej  korzystasz  z  książek,  masz  obowiązek  wskazać

źródło pochodzenia informacji, którą wykorzystałeś w swoim opracowaniu. Służą do tego

przypisy, których ogromną ilość widać np. w artykułach naukowych.

Jeśli wykorzystałeś cytat z książki, musisz go wyraźnie oznaczyć (np. umieszczając

w cudzysłowie „”,  lub oznaczając  kursywą).  Wówczas również musisz podać źródło tej

informacji.

PAMIĘTAJ!!!

Podpisywanie własnym imieniem i nazwiskiem utworu, który nie jest Twój,

to PRZESTĘPSTWO!!! 


