
46 KWARTALNIK UPRP

Trwałość zezwolenia 
na rozpowszechnianie wizerunku

dr Michał Markiewicz  
Uniwersytet Jagielloński

W doktrynie powszechnie przyjmuje się, że zgo-
da na rozpowszechnianie wizerunku przewidziana 
w art. 81. ust. 1 zd. 1 pr. aut. może być w każdej chwili 
odwołana. 

W niniejszym artykule pogląd ten chciałbym poddać 
krytyce. Swoje rozważania rozpocznę jednak nietypo-
wo, w pierwszej kolejności analizie poddany zostanie 
bowiem art. 81 ust. 1 zd. 2 pr. aut. przewidujący, jak 
wskazuje się w doktrynie, dorozumianą zgodę na roz-
powszechnianie wizerunku modela, który za pozowa-
nie otrzymał wynagrodzenie.

Co może zaskakiwać, w tym przypadku uznaje się, 
że po ustaleniu wysokości wynagrodzenia nie można 
złożyć sprzeciwu, czy inaczej ujmując – doprowadzić 
do pozbawienia osoby, która w myśl przepisu uzy-
skała prawo do rozpowszechniania wizerunku, tego 
uprawnienia. 

Oczywiście trzeba wyraźnie zaznaczyć, że roz-
powszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 
zd. 2 pr. aut. nie może naruszać innych dóbr osobi-
stych, takich jak np. dobrego imienia czy prawa 
do prywatności.

Dla uzasadnienia takiego skutku dorozumianej zgo-
dy w doktrynie podnosi się, że otrzymane wynagro-
dzenie obejmuje, poza zapłatą za pozowanie, wła-
śnie wynagrodzenie za zgodę na rozpowszechnianie 
wizerunku. 

Jak wskazuje D. Flisak, w przypadku opłaconych mo-
deli zasadnicza wartość utrwalenia ich wizerunku wy-
nika przecież z jego późniejszego rozpowszechniania1. 
Dodatkowymi argumentami mogą być stwierdzenia, 
że ewentualne odwołanie zgody doprowadziłoby 
do udaremnienia całego procesu tworzenia wizerun-
ku, który straciłby swoje znaczenie. Powyższa interpre-
tacja wprowadza zatem pewność, co do możliwości 

późniejszej eksploatacji wizerunku modela, który 
otrzymał (ustalił) wynagrodzenie za pozowanie.

W tym miejscu chciałbym zastanowić się, czy je-
śli art. 81 ust. 1 zd. 2 pr. aut. przewiduje nieodwołal-
ne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, 
to czy zasadne jest uznanie, że w tej samej jednostce 
redakcyjnej tego samego przepisu charakter zezwo-
lenia (w tym dopuszczalność jego odwołania) jest 
odmienny.

Proszę bowiem zauważyć, że przyjmując dominującą 
wykładnię art. 81 ust. 1 pr. aut., akceptujemy sytuację, 
w której osoba, która zadba o ochronę swojego wize-
runku, np. poprzez ograniczenie zakresu dopuszczal-
nego rozpowszechniania wizerunku (choćby do jed-
nego czasopisma), nie tylko zawęzi zakres korzystania 
z wizerunku przez beneficjenta zezwolenia, ale także 
zagwarantuje sobie prawo do odwołania tego ze-
zwolenia w dowolnym czasie. 

Równocześnie, jeśli będziemy mieli do czynienia z mo-
delem, który otrzyma wynagrodzenie za pozowanie, 
to uznamy, że po pierwsze – wykorzystanie wizerun-
ku nie jest w żaden sposób ograniczone (poza wkro-
czeniem w inne dobra osobiste) i po drugie – model 
po ustaleniu wynagrodzenia nie ma prawa do cof-
nięcia zezwolenia (sprzeciwu).

Wróćmy jeszcze raz do argumentów przedstawio-
nych za uznaniem, że model, który ustalił wynagro-
dzenie za pozowanie, nie może odwołać zezwolenia. 
Otóż czy przedstawione powyżej powody przyjęcia 
nieodwołalnego zezwolenia w przypadku modela 
(art. 81 ust. 1 zd. 2 pr. aut.) nie powinny mieć zastoso-
wania do każdej zgody na rozpowszechnianie wize-
runku? W szczególności trzeba zauważyć, że w przy-
padku zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku 
otrzymane w zamian wynagrodzenie jest bezpośred-
nio powiązane właśnie z zezwoleniem. 
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W moim przekonaniu powyższe argumenty tym bardziej przemawiają 
za trwałością zezwolenia w sytuacji, gdy jest ono udzielane świadomie, 
za wynagrodzeniem i wskazuje dopuszczalny zakres rozpowszechniania.

Analizowanie bowiem interpretacji art. 81 ust. 1 pr. aut. na przykładzie modela 
skłania do rozważań: skoro w sytuacji, gdy jest on całkiem bierny względem 
ochrony swojego wizerunku, dodatkowo utrwala się skutki jego bierności lub 
nieznajomości prawa, to dlaczego nie uznać, że trwałość zezwolenia doty-
czy także sytuacji świadomego wyznaczenia zakresu dopuszczalnego rozpo-
wszechniania wizerunku. Należałoby przyjąć jednolitą interpretację w ramach 
w art. 81 ust. 1 pr. aut., zatem albo odwołalność zezwolenia w obu regulo-
wanych sytuacjach, albo brak możliwości odwołania zezwolenia także w obu 
przypadkach. Osobiście jestem zwolennikiem tej drugiej interpretacji.

Jaka może być krytyka przedstawionej powyżej wykładni art. 81 ust. 1 pr. aut.? 
Otóż po pierwsze można wskazać, że stanowi ona wnioskowanie z wyjątku 
na regułę. Jest to oczywiście prawda, jednak, tak jak wskazywałem, wyda-
je się, że argumenty przemawiające za trwałością zezwolenia w przypadku 
modeli pozujących za wynagrodzeniem tym bardziej przemawiają za trwa-
łością zezwolenia udzielanego świadomie, w określonym celu i ze wskazanym 
zakresem. 

Po drugie należy zwrócić uwagę na pojawiające się w doktrynie stanowisko 
(mniejszościowe), że art. 81 ust. 1 zd. 2 pr. aut. nie stanowi domniemania udzie-
lenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, lecz ograniczenie praw do wi-
zerunku. Zaakceptowanie takiej interpretacji podważałoby przeprowadzoną 
powyżej argumentację, bowiem inna konstrukcja uprawniałaby do przyjęcia 
innych konsekwencji prawnych (braku możliwości sprzeciwu na rozpowszech-
nianie w przyszłości). 

Wydaje się jednak, że redakcja art. 81 pr. aut., w tym zamieszczenie wyjątku 
dotyczącego modeli w ustępie pierwszym, obejmującym także instytucję ze-
zwolenia, a nie w ustępie drugim przewidującym ograniczenia prawa, prze-
mawia za słusznością dominującego stanowiska doktryny. 

Po trzecie trzeba wskazać, że przedstawiona interpretacja uzasadnia przyjęcie 
nieodwołanego zezwolenia w sytuacji otrzymania wynagrodzenia za udziele-
nie zezwolenia na podstawie art. 81 ust. 1 zd. 1 pr. aut., nie powinna jednak 
dotyczyć nieodpłatnego udzielenia zezwolenia. W takim przypadku można 
przyjąć, że interesy drugiej strony nie zasługują na tak mocną ochronę i pod-
miot prawa do wizerunku powinien mieć uprawnienie do cofnięcia zezwole-
nia w dowolnym momencie.

Konkludując, uznaję, że istnieją istotne argumenty przemawiające za przyję-
ciem interpretacji de lege lata o nieodwołalności zezwolenia na rozpowszech-
nianie wizerunku w sytuacji, gdy wiąże się ono z uzyskaniem wynagrodzenia 
z tego tytułu. 

Tymczasem obecnie przyjmuje się, że zgodę na gruncie art. 81 ust. 1 zd. 1 
pr. aut. można odwołać w każdym momencie.

De lege ferenda wydaje się zasadne uregulowanie wprost skutków udzielenia 
zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku. Należałoby się także zastanowić, 
czy podobne nieodwołalne „zezwolenie” nie powinno dotyczyć możliwości 
wkraczania w inne dobra osobiste, w tym autorskie, np. prawo do integralno-
ści utworu.

1 Komentarz do art. 81 pkt 10 [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne, (red.) D. Flisak, LEX 2018.
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