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„WIZERUNEK” KORONAWIRUSA „WIZERUNEK” KORONAWIRUSA 
– WYBRANE PROBLEMY – WYBRANE PROBLEMY 

PRAWNOAUTORSKIE PRAWNOAUTORSKIE 

Pandemia koronawirusa wdarła się w nasze życie. Wirus atakował nas 
i atakuje nie tylko w świecie rzeczywistym, ale także wirtualnym poprzez 
wszelkiego rodzaju informacje, opinie, prognozy. Wydaje się, że prawie 
każdy z nas chociaż raz natknął się na wizualizację, grafikę lub rysunek 
prezentujący wirus SARS-CoV-2, niewielką „kuleczkę”, odtwarzaną mi-
liony razy, w różnych kolorach, konfiguracjach i wariantach, znajdującą się 
obecnie niemal wszędzie, zarówno w mediach tradycyjnych, społeczno-
ściowych, w memach oraz nawet materiałach merchandisingowych.

Sięgnięcie do początków słynnej wizualizacji okazuje się być niezwy-
kle interesujące1. Jej autorami są Alissa Eckert oraz Dan Higgins, pracownicy 
Centers for Disease Control and Prevention (dalej: CDC), jednostki organiza-
cyjnej przynależnej do Departamentu Zdrowia Stanów Zjednoczonych Auto-
rom polecono stworzenie wizualizacji wirusa, której celem będzie „zwrócenie 
uwagi społeczeństwa” na tak poważny problem, jakim jest pandemia i szyb-
kość rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Tym samym, poprzez unaocznie-
nie zagrożenia, obywatele mieli stać się bardziej ostrożni i nie bagatelizować 
otaczającej ich pandemii. Jak wskazuje jedna z autorek wizualizacji, tworząc 

1 GIAIMO C., The Spiky Blip Seen Around the World, „The New York Times”, https://www.
nytimes.com/2020/04/01/health/coronavirus-illustration-cdc.html, MASNICK M., How The 
Public Domain Coronavirus ‘Beauty Shot’ You Now See Everywhere Came To Be, Techdirt, 
https://www.techdirt.com/articles/20200402/23034744231/how-public-domain-coronaviru-
s-beauty-shot-you-now-see-everywhere-came-to-be.shtml (dostęp: 29.8.2020 r.).
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ją, nie sądziła, że jej wyobra-
żenie na temat wirusa obiegnie 
kulę ziemską i stanie się jedną 
z bardziej rozpoznawalnych 
wizualizacji na świecie2 (ilu-
stracja 1).

Co prawda, wizualizacja 
nie jest całkowicie oderwana od 
faktów naukowych i konstru-
owana była z uwzględnieniem 
rzeczywistej struktury wirusa, 
jednak jej stworzeniu przyświe-
cała myśl, że powinna ona uka-
zywać „coś, co jest namacalne, 
dające się dotknąć”, tak aby „unaocznić coś, co jest niewidoczne”3. Dlatego też 
przy tworzeniu wizualizacji zdecydowano się na kolor szary i czerwony – ko-
lory, które przykuwają uwagę i mają stanowić o faktycznie istniejącym zagro-
żeniu. Cel, który przyświecał autorom wizualizacji niewątpliwie został spełnio-
ny, a ich wizja zaczęła „żyć swoim życiem”. Od momentu jej stworzenia mała 
„kuleczka z wypustkami” stała się podstawą stworzenia wielu utworów, w tym 
jest nawet wykorzystywana przez organy unijne w ramach zamieszczania wielu 
oficjalnych komunikatów związanych z walką z pandemią4. 

W tym miejscu należy zadać sobie pytanie, czy korzystanie z grafiki ko-
ronawirusa (zamieszczonej na wstępie) może stanowić naruszenie prawa au-
torskiego, a jeśli tak to w jakich przypadkach jest dozwolone? Wizualizacja 
stworzona przez pracowników CDC, jednostki rządowej USA w ramach wy-
konywania ich obowiązków pracowniczych, zgodnie z prawem amerykańskim, 
nie podlega ochronie prawem autorskim5, a zatem korzystanie z niej na terenie 
USA jest dozwolone. Natomiast ocena, czy dane dzieło znajduje się w domenie 

2 Ibidem.
3 Ibidem. 
4 Przykładowo przez European Centre for Disease Prevention and Control, https://www.

ecdc.europa.eu/en (dostęp: 29.08.2020 r.). 
5 Wytyczne rządu amerykańskiego dotyczące korzystania z własności intelektualnej 

stworzonej przez pracowników instytucji rządowych można odnaleźć na stronie https://
www.usa.gov/government-works (dostęp: 29.08.2020 r.).

Ilustracja 1. Wizualizacja wirusa SARS-CoV-2, 
autorzy: Alissa Eckert, Dan Higgins. Źródło: baza 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
https://www.cdc.gov/media/subtopic/images.htm 
(dostęp: 29.08.2020 r.).
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publicznej na terenie innych państw musi być dokonana niezależnie, w oparciu 
o prawa obowiązujące na konkretnych terytoriach. W Polsce prawo autorskie 
wyłącza spod ochrony m.in. materiały i dokumenty urzędowe – nie prowadzi to 
jednak do wniosku, że każde dzieło stworzone przez pracownika państwowej 
jednostki organizacyjnej będzie wyłączone spod ochrony. Przeciwnie, dzieła 
tworzone przez pracowników w jednostkach badawczych są chronione przez 
prawo autorskie. Nie wchodząc w szczegółową analizę tej kwestii na potrzeby 
dalszego wywodu przyjmijmy, że oceniana grafika została stworzona np. przez 
artystę z własnej inicjatywy w ramach prowadzonego przez niego studia pro-
jektowego, a w związku z tym jest chroniona prawem autorskim6 – czy w takim 
przypadku korzystając z niej bez zgody autora naruszamy jego prawa?

W pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę, że aby 
doszło do naruszenia prawa 
autorskiego musi występować 
przejęcie elementów twór-
czych pierwotnego dzieła, tj. 
musi dojść do skopiowania 
choćby drobnego, ale charak-
terystycznego elementu dzieła 
(mającego cechę indywidualnej 
twórczości). Wykorzystanie sa-
mego pomysłu, czyli inspiracja 
cudzym utworem, jest dozwo-
lona i nie wkracza w prawo au-
torskie. Wiele żartów z korona 
wirusa, wykorzystujących jego 
okrągłą strukturę, może być 

6 Zgodnie z polską ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochronie podlega 
utwór, tj. każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony 
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 
Biorąc pod uwagę nie tylko postać wizualizacji, ale także okoliczności jej stworzenia, tj. 
fakt, że jedynie w podstawowym zakresie wspierali się faktami naukowymi, wizualizacja 
stanowi efekt ich wyobrażenia na temat wirusa (a nie jest przejawem odwzorowania obrazu 
spod mikroskopu) i stanowi konsekwencję indywidualnego doboru kształtów i kolorów, 
należałoby przyjąć, że mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego.

Ilustracja 2. A. Milewski. Źródło: https://wybor-
cza.pl/andrzejrysuje (dostęp: 29.08.2020 r.).
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kwalifikowane wyłącznie jako inspi-
racja pierwotną grafiką korona wirusa, 
i w związku z czym jest w pełni do-
puszczalna przez prawo. Przykładem 
mogą być ilustracje 2-4.

Inna argumentacja musi być 
wykorzystana w przypadku koszul-
ki, która wprost przejmuje grafikę 
korona wirusa (ilustracja 5).

Polskie prawo autorskie do-
puszcza wykorzystywanie chro-
nionego prawem utworu w ramach 
dozwolonego użytku. Oznacza to, 
że pomimo monopolu autora na 
korzystanie z utworu, inne osoby – 
w przypadkach określonych przez 
prawo – mogą korzystać z utworu 
lub jego elementu (spełniającego 
cechę indywidualnej twórczości) 

Ilustracja 3. Wzór na t-shircie. Źródło: ht-
tps://www.etsy.com/pl/listing/845359668/
coronaween-corona-virus-halloween-fall?-
ga_order=most_relevant&ga_search_ty-
pe=all&ga_view_type=gallery&ga_search_
query=virus+shirt&ref=sr_gallery-1-11&-
col=1 (dostęp: 29.08.2020 r.).

Ilustracja 4. Wzór na t-shircie. Źródło: ht-
tps://www.theverge.com/2020/2/27/21155 
937/coronavirus-merch-shirts-amazon-etsy 
(dostęp: 29.08.2020 r.).

Ilustracja 5. Wzór na t-shircie z grafiką Ali-
ssy Eckert i Dan Higginsa. Źródło: https://
www.theverge.com/2020/2/27/21155937/co-
ronavirus-merch-shirts-amazon-etsy (dostęp: 
29.08.2020 r.).
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bez zgody twórcy. Jedną z form dozwolonego użytku jest wykorzystanie 
utworu na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnio-
nym prawami tych gatunków twórczości – stanowi o tym art. 291 pr.aut. 
W obecnie panującej „pandemicznej” rzeczywistości, to właśnie parodia 
jest częstym środkiem wyrazu, w ramach którego wykorzystywana jest wi-
zualizacja koronawirusa. W social mediach codziennie ukazuje się wiele 
memów i humorystycznych rysunków, które nawiązują do kształtu wirusa.

Co do zasady wykorzystanie chronionego utworu w memach czy hu-
morystycznych rysunkach, będzie dozwolone, jednak przy spełnieniu okre-
ślonych warunków. Jak wskazuje się w doktrynie prawa autorskiego „po-
dobnie jak w przypadku cytatu «w zakresie uzasadnionym prawami gatunku 
twórczości» merytoryczna ocena dopuszczalności skorzystania z dzieła bę-
dzie się odwoływała do praktyk, zwyczajów i konwencji, które przyjęte są 
w obrębie danego gatunku literatury czy sztuki” 7. W konsekwencji użycie 
chronionego utworu w ramach własnej twórczości o charakterze satyrycz-
nym będzie dopuszczalne, jednak nie zawsze. Wykorzystanie chronione-
go utworu w postaci parodii, a także granice takiego wykorzystania, były 
przedmiotem oceny TSUE w wyroku z 3 września 2014 roku w sprawie 
C-201/13, Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW przeciwko Helenie Van-
dersteen i in., LEX nr 1500606. W wyroku tym TSUE wskazał m.in., że 
artykuł 5 ust. 3 lit. k)8 dyrektywy 2001/29 „należy interpretować w ten spo-
sób, że istotnymi cechami charakterystycznymi parodii jest po pierwsze to, 
że nawiązuje ona do istniejącego utworu, jednocześnie wykazując w po-
równaniu z nim uchwytne różnice, a po drugie to, że stanowi wypowiedź 
humorystyczną lub żartobliwą”. Równocześnie Trybunał wskazał, że paro-
dia nie musi posiadać własnego indywidualnego charakteru rozumianego 
inaczej aniżeli „wykazywanie uchwytnych różnic w porównaniu z paro-
diowanym oryginalnym utworem, że miałaby, rozsądnie rzecz biorąc, móc 
zostać przypisana osobie innej niż autor oryginalnego utworu, dotyczyć 
samego oryginalnego utworu lub wskazywać źródło parodiowanego utwo-
ru”. W omawianym wyroku TSUE określił jednak granice posługiwania się 
cudzym utworem na potrzeby parodii, wskazując, że stosowanie tej formy 

7 SARBIŃSKI M.R., BŁOŃSKA B. [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 
(red.) W. Machała, M.R.Sarbiński, art. 291, nt. 14, Lex/el.2019. 

8 Odpowiednik polskiego art. 291 pr.aut. 
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dozwolonego użytku, powinno zachowywać właściwą równowagę między, 
z jednej strony interesami i prawami autorów oraz osób trzecich, a z dru-
giej strony wolnością wypowiedzi użytkownika chronionego utworu, któ-
ry powołuje się na tę formę dozwolonego użytku. Ciekawym przykładem 
parodii z wykorzystaniem grafiki wirusa jest wizualizacja murali, na której 
znajduje się postać Jarosława Kaczyńskiego „z korona wirusem”9 (ilustra-
cja 6). Jak się ostatecznie okazało – murale nie powstały naprawdę, a jedy-
nie jako grafika rozpowszechniana w Internecie, jednak dobrze ukazują one 
parodię jako postać dozwolonego użytku. 

Innym przykładem wykorzystania koronawirusa w ramach parodii 
może być strój galowy, nawiązujący wieloma elementami do panującej 
pandemii, w przypadku którego efekt „humorystyczny” mógłby polegać na 
nagromadzeniu w stroju motywu wirusa (ilustracja 7).

Korzystając z cudzych dzieł zarówno w branży modowej, jak i w za-
sadzie każdej innej, należy zawsze przeprowadzić analizę dopuszczalności 
takiego działania, składającej się, w ogromnym uproszczeniu, z co naj-

9 Zob. https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/dwa-murale-z-jaroslawem-kaczynskim-i-ko-
ronawirusem-nie-to-grafiki-komputerowe,1012368.html, (dostęp: 29.08.2020 r.). 

Ilustracja 6. Mural z koronawirusem. Źródło: https://twitter.com/Bart_Wielinski/sta-
tus/1248879817656762368/photo/1 (dostęp: 29.08.2020 r.).
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mniej z kilku etapów: 1) oceny czy wykorzystane dzieło stanowi utwór 
w rozumieniu prawa autorskiego, 2) kwalifikacji przejęcia jako wyłącznie 
inspiracji (przejęcie pomysłu) lub wykorzystania chronionego elementu, 3) 
poszukiwania podstawy dla korzystania z utworu bez zgody twórcy (do-
zwolony użytek, w tym m.in. parodia lub cytat), 4) wykazania braku na-
ruszenia „słusznych interesów twórcy”. Wobec uznania braku podstawy 
dla wykorzystania cudzego dzieła pozostaje albo zrezygnować z danego 
„projektu”, albo uzyskać zgodę twórcy na dane działanie (np. w postaci 
odpowiedniej umowy licencyjnej).

Ilustracja 6-9. Suknia i dodatki P. Manker, zdjęcia: S. Smith Marker. Źródło: https://www.
geeksaresexy.net/2020/06/27/the-official-prom-dress-of-2020-when-duck-tape-meets-co-
vid-19-gallery/ (dostęp: 29.08.2020 r.).
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