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Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień związanych z ochroną szczegól-

nej kategorii utworów, jakimi są dzieła audiowizualne. W tym celu omówione zostaną 

pokrótce podstawowe kwestie dotyczące prawa autorskiego, takie jak pojęcie utworu, 

w  tym także audiowizualnego i  zjawisko naruszeń praw autorskich („piractwo”). Na-

stępnie zaprezentowane będą instytucje prawne, które pozwalają na ochronę praw au-

torskich do utworów audiowizualnych w dobie Internetu, a także związane z tym za-

gadnienia praktyczne. Tekst skupiać się będzie na cywilnoprawnych aspektach ochrony 

twórców i podmiotów uprawnionych. Choć zaakcentowane zostaną wątki karnoprawne, 

to – z uwagi na ich dalece donioślejszy ekonomicznie charakter – podstawowym te-

matem będą te instytucje prawne, które bezpośrednio chronią majątek podmiotu praw 

autorskich. Potencjalna odpowiedzialność karna naruszyciela będzie przy tym traktowa-

na instrumentalnie, jako alternatywny środek ochrony interesów osoby zainteresowanej 

ochroną utworów, do których ma ona prawa.

Piractwo 
treści 

audiowizualnych
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Piractwo 
treści 

audiowizualnych

Pojęcie utworu
Zagadnienie tego, czym jest utwór, 
może budzić wątpliwości, ponieważ 
rozstrzygnięcie tej kwestii miewa cha-
rakter oceny. Ustawodawca był świa-
domy tego problemu, dlatego też ure-
gulował tę kwestię w  sposób osta-
teczny. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych (dalej: 
p.a.), przedmiotem prawa autor-
skiego jest każdy przejaw działal-
ności twórczej o  indywidualnym 
charakterze, ustalony w  jakiej-
kolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i  sposo-
bu wyrażenia. Oznacza to, że defini-
cja utworu chronionego prawnie jest 

w  ustawodawstwie polskim otwar-
ta i niezwykle szeroka. Choć przywo-
łany przepis wprost odrywa pojęcie 
utworu od konkretnego medium, to 
jednocześnie art. 1 ust. 2 p.a. poda-
je ich liczne przykłady, stanowiąc, że 
w  szczególności przedmiotem prawa 
autorskiego są utwory:
1.  wyrażone słowem, symbolami ma-

tematycznymi, znakami graficzny-
mi (literackie, publicystyczne, na-
ukowe, kartograficzne oraz pro-
gramy komputerowe);

2. plastyczne;
3. fotograficzne;
4. lutnicze;
5.  wzornictwa przemysłowego;
6.  architektoniczne, architektonicz-

no-urbanistyczne i urbanistyczne;

7. muzyczne i słowno-muzyczne;
8.  sceniczne, sceniczno-muzyczne, 

choreograficzne i pantomimiczne;
9.  audiowizualne (w tym filmowe).

Zgodnie z  prawem utwór jest 
przedmiotem prawa autorskiego od 
chwili ustalenia, chociażby miał po-
stać nieukończoną (art. 1 ust. 3 p.a.), 
a  ochrona przysługuje twórcy nieza-
leżnie od spełnienia jakichkolwiek for-
malności (art. 1 ust. 4 p.a.). W związku 
z tym autor nie musi podejmować 
żadnych działań, aby móc korzy-
stać z przewidzianych w ustawie 
ochrony. Nie istnieje więc w  szcze-
gólności żaden szczególny tryb reje-
stracji utworów – inaczej niż wyglą-
da to w  odniesieniu do znaków to-
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przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw 

działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 

wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia

warowych czy patentów. Prawo chro-
ni również dzieła w  toku tworzenia, 
a  decydujący dla powstania ochro-
ny jest moment, w którym można już 
ustalić istnienie odrębnego utworu. 
Konieczne jest przy tym utrwalenie 
go poza umysłem twórcy. Co istotne, 
utwór nie jest tożsamy ze swoim eg-
zemplarzem – zawsze stanowi on do-
bro o charakterze niematerialnym.

Jako utwór należy traktować nie 
tylko pierwotne dzieło, ale także 
jego dalsze modyfikacje i  to nie-
zależnie od osoby autora. Zgodnie 
z  art. 2 ust. 1 p.a. opracowanie cu-
dzego utworu, w  szczególności tłu-
maczenie, przeróbka, adaptacja, jest 

przedmiotem prawa autorskiego bez 
uszczerbku dla prawa do utworu pier-
wotnego. Legalność obrotu i  korzy-
stania z  takiego opracowania zależ-
na jest przy tym, o  ile autorskie pra-
wa majątkowe jeszcze nie wygasły, 
od zgody autora oryginalnego dzie-
ła. Prawa twórcy opracowania okre-
śla się z tego powodu mianem praw 
zależnych. Z  uwagi na to, że defini-
cja utworu jest bardzo szeroka, ko-
nieczne było wprowadzenie szeregu 
regulacji uwzględniających częścio-
wo odmienny reżim ochrony progra-
mów komputerowych, dzieł audiowi-
zualnych oraz elektronicznych baz da-
nych.

Z  utworem nierozerwalnie wią-
że się pojęcie twórcy. Jest to osoba, 
której praca zaowocowała powsta-
niem danego dzieła i  której osobo-
wość znalazła wyraz w  jego twór-
czym oraz indywidualnym charakte-
rze. Co istotne, prawo dopuszcza in-
stytucję współtwórstwa. W  sytuacji, 
w której na stworzenie danego dzieła 
złożyła się praca dwóch lub większej 
ilości osób, ochrona prawna przysłu-

guje im wspólnie. Ustawa wprowadza 
przy tym domniemanie, w myśl które-
go udziały współtwórców są równe. 
Jednocześnie każdy ze współtwórców 
może wykonywać prawo autorskie do 
swojej części utworu mającej samo-
dzielne znaczenie (art. 9 ust. 2 p.a.). 
Dla ochrony praw autorskich istot-
ne jest to, że w razie ich naruszenia, 
odpowiednich roszczeń w  stosunku 
do całości może dochodzić każdy ze 
współautorów. Uzyskane świadczenie 
dzieli się przy tym pomiędzy wszyst-
kich w  stosunku adekwatnym do 
udziału w utworze. Wskazany tu spo-
sób ochrony utworów należących do 
wielu twórców jest szczególnie istot-

ny dla dzieł audiowizualnych, które 
z reguły stanowią dzieła zbiorowe.

Korzystanie z cudzych utwo-
rów oraz pojęcie „piractwa”
Twórcy z  mocy prawa przysługu-
je monopol prawny na korzystanie 
z  utworu. W  szczególności ma on 
prawo do zdecydowania o  pierw-
szym udostępnieniu go publiczno-
ści. Przede wszystkim wskazać na-
leży, że autorskie prawa majątkowe 
mają charakter zbywalny. Nie do-
tyczy to praw osobistych, te jednak, 
jako wyraz osobistej więzi twór-
cy z  utworem, nie mają większe-
go znaczenia gospodarczego, choć 
w szczególnych sytuacjach ich umie-
jętne wykorzystanie może służyć 
obronie interesów ekonomicznych. 
Twórca, który zbył autorskie pra-
wa majątkowe, traci je bezpowrot-
nie na rzecz nabywcy, ten zaś może 
je swobodnie wykonywać. Wysokie 
znaczenie praktyczne ma to, że sto-
sownie do art. 53 p.a. umowa prze-
nosząca autorskie prawa majątko-

we musi być, pod rygorem nieważ-
ności, zawarta na piśmie. W  przy-
padku utworów audiowizualnych 
istnieje szczególna regulacja, któ-
ra wprowadza wzruszalne domnie-
manie prawne, w myśl którego pro-
ducent utworu audiowizualnego na-
bywa na mocy umowy o stworzenie 
utworu albo umowy o wykorzysta-
nie już istniejącego utworu, wyłącz-
ne prawa majątkowe do ich eksplo-
atacji w ramach utworu audiowizu-
alnego jako całości (art. 70 ust. 1 
p.a.). Dotyczy to jednak wyłącznie 
dzieł, które powstały na takie zamó-
wienie.

Drugim z  podstawowych spo-
sobów na korzystanie z  utworu jest 
umowa zwana licencją. Dzieli się 
je na licencje wyłączne oraz niewy-
łączne. Te drugie charakteryzują się 
tym, że wyłączają możliwość udziele-
nia innych licencji w okresie ich trwa-
nia. Twórca udzielający licencji niewy-
łącznej ma zaś możliwość zawarcia 
podobnej umowy z  nieograniczoną 
liczbą osób. Istotną cechą licencji jest 
to, że powinna ona wskazywać za-
kres terytorialny i  czasowy korzysta-
nia z utworu, a także zakres oraz pola 
eksploatacji. Przykładowo można 
uprawnić inny podmiot do nieogra-
niczonego nadawania filmu w telewi-
zji, na terytorium Polski, przez okres 
trzech lat. Domyślnym z  punktu wi-
dzenia ustawy czasem trwania jest 
przy tym okres lat pięciu. Może on 
być swobodnie skracany bądź wydłu-
żany, jednak po upływie wskazanego 
terminu licencję uważa się za zawar-
tą na czas nieoznaczony, co pozwala 
osobie, która jej udzieliła, na złożenie 
wypowiedzenia z  zachowaniem ter-
minów umownych, a w razie ich bra-
ku na rok naprzód, na koniec roku ka-
lendarzowego (art. 68 § 1 i  2 p.a.). 
Co istotne, umowa licencji wyłącznej, 
podobnie jak przeniesienie autorskich 
praw majątkowych, wymaga zacho-
wania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. W  razie braku odmien-
nego porozumienia stron, podmioto-
wi uprawnionemu z tytułu licencji wy-
łącznej przysługuje prawo dochodze-
nia roszczeń z  tytułu naruszenia au-
torskich praw majątkowych. Rozwią-
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zanie to pozwala na skuteczną obro-
nę praw podmiotowi, który ma w tym 
rzeczywisty interes.

Ostatnią grupą podstaw do korzy-
stania z cudzych utworów są przypad-
ki tak zwanego dozwolonego użyt-
ku. Najpopularniejszym z  nich jest 
„użytek osobisty”, w ramach którego 
bez zezwolenia twórcy wolno nieod-
płatnie korzystać z  już rozpowszech-
nionego utworu w  zakresie własne-
go użytku osobistego. Zgodnie z art. 
23 ust. 2 p.a. zakres własnego użyt-
ku osobistego obejmuje korzystanie 
z  pojedynczych egzemplarzy utwo-
rów przez krąg osób pozostających 
w związku osobistym, w szczególno-
ści pokrewieństwa, powinowactwa 
lub stosunku towarzyskiego. Wyłą-
cza to możliwość prowadzenia w ten 
sposób działalności komercyjnej czy 
masowej. Pozwala jednak przykłado-
wo na wspólne obejrzenie zakupione-
go na DVD filmu przez rodzinę bądź 

grupę przyjaciół. Co istotne, warun-
kiem legalności tego rodzaju korzy-
stania z  utworu jest jego uprzednie 
formalne rozpowszechnienie. Istnieje 
również wiele innych form dozwolo-
nego użytku, przykładowo tak zwa-
ne „prawo cytatu”, pastisz oraz ko-
rzystanie z  utworów dla celów bez-
pieczeństwa publicznego lub na po-
trzeby postępowań administracyj-
nych, sądowych i  prawodawczych 
oraz sprawozdań z tych postępowań, 
niemniej nie mogą one naruszać nor-
malnego korzystania z  utworu lub 
godzić w słuszne interesy twórcy (art. 
35 p.a.).

Korzystanie z cudzego utworu 
bez podstawy prawnej, w okresie 
obowiązywania autorskich praw 
majątkowych, jest zachowaniem 
bezprawnym. Wszelkie zachowania 
tego rodzaju określa się często mia-
nem „piractwa”. Nie jest to termin 
prawny i  obejmuje on szeroki kata-

log czynów. Publicystycznie używane 
bywa również wyrażenie „kradzież 
własności intelektualnej”. Skala 
bezprawnego korzystania z  chronio-
nych utworów jest przy tym, głównie 
przez upowszechnienie się Internetu, 
coraz większa, a  świadomość praw-
na społeczeństwa w tym przedmiocie 
nie może zostać uznana za zadowa-
lającą. Z tego względu coraz częściej 
dla twórców oraz podmiotów upraw-
nionych konieczna staje się obrona 
swoich interesów na drodze prawnej, 
w tym także sądowej.

Cywilnoprawne sposoby ochro-
ny praw autorskich
Zgodnie z art. 79 ust. 1 p.a. uprawnio-
ny, którego autorskie prawa majątko-
we zostały naruszone, może żądać od 
osoby, która naruszyła te prawa:
1. zaniechania naruszania;
2. usunięcia skutków naruszenia;
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Utwór nie jest tożsamy ze swoim egzemplarzem – zawsze stanowi on dobro o charakterze niematerialnym.
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3.  naprawienia wyrządzonej szkody:
 a) na zasadach ogólnych albo
 b)   poprzez zapłatę sumy pienięż-

nej w wysokości odpowiadają-
cej dwukrotności, a w przypad-
ku gdy naruszenie jest zawinio-
ne – trzykrotności stosownego 
wynagrodzenia, które w  chwi-
li jego dochodzenia byłoby na-
leżne tytułem udzielenia przez 
uprawnionego zgody na korzy-
stanie z utworu;

4. wydania uzyskanych korzyści.

Szczególne znaczenie ma przy 
tym art. 79 ust 1 pkt 3 lit. b ustawy. 
Po pierwsze bowiem, znacznie uła-

twia on dochodzenie praw, ponie-
waż, w  przeciwieństwie do innych 
środków przewidzianych w  cytowa-
nym artykule, nie wymaga udo-
wodnienia przesłanek, takich jak 
wysokość szkody lub uzyskanych 
korzyści. Zgodnie z literą prawa wy-
starczające jest wykazanie narusze-
nia swoich autorskich praw majątko-
wych, stosownego wynagrodzenia za 
korzystanie z utworu, a także ewen-
tualnej winy naruszającego. Po dru-
gie zaś, zastosowano w nim nietypo-
we dla polskiego prawa rozwiązanie, 
w  myśl którego świadczenie o  cha-
rakterze odszkodowawczym może de 
facto przewyższać wysokość szkody.

Co istotne, wyrokiem z 23 czerw-
ca 2015 r., sygn. akt SK 32/14, Trybu-
nał Konstytucyjny uznał ten przepis 
za niekonstytucyjny w zakresie, w ja-
kim uprawniony, którego autorskie 
prawa majątkowe zostały naruszone, 
może żądać od osoby, która naruszy-
ła te prawa, naprawienia wyrządzonej 
szkody poprzez zapłatę trzykrotno-
ści stosownego wynagrodzenia. Jed-
nocześnie zgodność możliwości zasą-

dzenia odszkodowania w  wysokości 
dwukrotności wynagrodzenia z  pra-
wem unijnym została potwierdzona 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej C-367/15. Orzecznictwo 
Sądu Najwyższego w  tym zakresie 
również nie zostało ujednolicone, co 
niestety powoduje problemy na grun-
cie stosowania przepisów.

Powyższe rozważania sprowadza-
ją się do konkluzji, że art. 79 ust.  1 
pkt 3 lit. b p.a. – tj. dochodzenie od-
szkodowania w  wysokości dwu-
krotności stosownego wynagrodze-
nia - nadal stanowi najprostszy i naj-
skuteczniejszy sposób uzyskania od-
szkodowania, choć kwestia ta wy-

maga definitywnego rozstrzygnięcia 
przez Sąd Najwyższy w  drodze wy-
dania uchwały w powiększonym skła-
dzie bądź utworzenia się jednolitej li-
nii orzeczniczej. Jednocześnie w przy-
padkach szczególnych korzystniejsze 
może być skupienie się na dochodze-
niu odszkodowania na zasadach ogól-
nych (gdy szkoda była wyjątkowo wy-
soka), bądź na wydaniu korzyści przez 
naruszającego.

Karnoprawne środki ochrony 
praw autorskich
Naruszanie cudzych praw autor-
skich wiązać się może z  odpowie-
dzialnością karną. Dla podmiotów 
uprawnionych do utworów audio-
wizualnych w  praktyce najistotniej-
sze są dwa przepisy. Zgodnie z art. 
116 ust. 1 p.a. kto bez uprawnie-
nia albo wbrew jego warunkom roz-
powszechnia cudzy utwór w  wersji 
oryginalnej albo w  postaci opraco-
wania, artystyczne wykonanie, fo-
nogram, wideogram lub nadanie, 
podlega grzywnie, karze ograni-

czenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. Surowiej karane 
jest czynienie tego w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowej, uczynienia 
z  takiej działalności stałego źródła 
dochodu lub kierowanie nią bądź 
jej organizowanie. Łagodniej trakto-
wane jest uczynienie tego nieumyśl-
nie. Jednocześnie art. 117 ust.  1 
stanowi: kto bez uprawnienia albo 
wbrew jego warunkom w celu roz-
powszechnienia utrwala lub zwie-
lokrotnia cudzy utwór w wersji ory-
ginalnej lub w  postaci opracowa-
nia, podlega grzywnie, karze ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. Wyższa odpowie-
dzialność grozi za uczynienie z  ta-
kiej działalności stałego źródła do-
chodu, kierowanie nią bądź jej orga-
nizowanie. Poza przypadkami uczy-
nienia sobie z takiej działalności sta-
łego źródła dochodu lub kierowania 
nią bądź jej organizowania prze-
stępstwa te ścigane są na wnio-
sek pokrzywdzonego.

Karnoprawne ściganie osób naru-
szających prawa autorskie może być 
pozornie pozbawione sensu z  punk-
tu widzenia podmiotów, które trak-
tują je jako dobro o  charakterze ści-
śle ekonomicznym. Pozostawienie 
tego organom ścigania i ograniczenie 
się do ewentualnego złożenia wnio-
sku w tym przedmiocie może być jed-
nak błędem. Praktyczne odnalezie-
nie osób, które naruszają prawa au-
torskie, zwłaszcza w Internecie, może 
być istotnie utrudnione oraz związa-
ne z wysokim nakładem sił i środków. 
Dotyczy to w  szczególności materia-
łów audiowizualnych, które nierzad-
ko rozpowszechniane są za pomo-
cą internetowych protokołów peer to 
peer, takich jak protokół BitTorrent. 
Sposobem na realne uzyskanie da-
nych, wobec których możliwe będzie 
wysunięcie roszczeń z  art. 79 p.a., 
jest złożenie zawiadomienia o  prze-
stępstwie i  pozostawienie organom 
ścigania ustalenia sprawców. Dyspo-
nują one większymi możliwościami 
śledczymi, dzięki czemu mogą ustalić 
dane naruszycieli szybciej i bezkoszto-
wo. Następnie możliwe jest skorzysta-
nie z  praw pokrzywdzonego w  celu 

Korzystanie z cudzego utworu bez podstawy 

prawnej, w okresie obowiązywania autorskich praw 

majątkowych, jest zachowaniem bezprawnym.
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wglądu do akt postępowania kar-
nego. Dzięki tak pozyskanej wiedzy 
możliwe staje się zabezpieczenie inte-
resów gospodarczych.

Podsumowanie
Polski system ochrony praw autor-
skich jest złożony i  wielopłaszczy-
znowy. Opracowanie optymalnej dla 
danego podmiotu strategii ochro-
ny przed piractwem oraz elimina-
cji jego skutków wymaga każdora-
zowej oceny sytuacji faktycznej i in-
teresów uprawnionego. Należy przy 
tym brać pod uwagę zarówno spe-
cyfikę utworów, do których posia-
da on prawa, jak i kanały dystrybu-
cji, w których dokonywany jest ob-

rót nimi. Istotna jest przy tym także 
natura naruszeń, jeśli już do nich do-
szło, a  także to, kto się nich dopu-
ścił. Nie należy lekceważyć żadnego 
ze środków, które przysługują twór-
com i  innym podmiotom uprawnio-
nym. W  specyficznych sytuacjach 
każdy z  nich może się okazać naj-
lepszym możliwym sposobem za-
bezpieczenia interesów. Podstawo-
wym narzędziem prawnym pozosta-
je jednak art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b 
p.a. Nierzadko konieczne może być 
również skorzystanie z  możliwości 
procesowych, jakie stwarza równo-
ległe toczenie się postępowania kar-
nego. Co istotne, jego ewentualne 
zakończenie się wyrokiem skazują-
cym, wiązać będzie sąd cywilny (go-

spodarczy) w zakresie ustalenia fak-
tu naruszenia praw oraz ich zawinie-
nia.

Podsumowując, należy podkre-
ślić, że własność intelektualna jest 
na gruncie polskiego prawa chronio-
na w sposób satysfakcjonujący. Jej re-
gulacja nie tylko nie odbiega od ogól-
nych reguł ochrony praw, ale wręcz 
w  wielu miejscach zapewnia wyższy 
poziom gwarancji podmiotom upraw-
nionym. Docenić należy również to, 
że poszczególne kategorie utworów, 
w tym dzieła audiowizualne, posiada-
ją własne, szczególne unormowania, 
które uwzględniają ich specyfikę.  

Marcin Staniszewski, 
Radca Prawny

Marcin Staniszewski
Radca Prawny. Prawnik w Kancelarii Prawnej 
RPMS Staniszewski & Wspólnicy z Poznania. 
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących 
prawnych aspektów funkcjonowania spółek 
z branży internetowej, w szczególności 
e-commerce i marketingu internetowego (SEO), 
telekomunikacyjnych oraz nowoczesnych 
technologii.
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