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Między Facebookiem a Instagramem. 
Wirtualny wizerunek czy prawo majątkowe? – 

analiza dóbr cyfrowych in concreto

Streszczenie:

Wobec zjawiska cyfryzacji coraz większa część naszego życia odbywa się w wirtualnym 
świecie. Każda nasza aktywność w Internecie pozostawia ślady w postaci między innymi: 
profili w portalach społecznościowych, poczty elektronicznej, kolekcji muzyki w formacie 
cyfrowym, czy też wirtualnych walut. Wszystkie te dane stanowią pewne dobra, które moż-
na nazwać dobrami cyfrowymi. Aktualnie toczy się dyskusja nad ich dziedzicznością, ale 
znaczenie tych dóbr rośnie z dnia na dzień i już niedługo mogą stać się przedmiotem obrotu 
gospodarczego na szeroką skalę. Specyficzność dóbr cyfrowych polega na tym, iż choć mają 
szereg cech wspólnych, to nie można ich wszystkich traktować w ten sam sposób i należy 
je rozważać in concreto. W poniższym artykule poddano analizie czy zawartość konta w ser-
wisie Facebook lub Instagram jako całość może stanowić nową wirtualną formę wizerunku, 
czy jednak należy je traktować jako prawa stricte majątkowe. Oba serwisy pozornie dostar-
czają podobnych usług, ale porównując do siebie zakres tych usług oraz ich specyfikę można 
dojść do zupełnie odmiennych wniosków co do każdego z nich. 

Słowa kluczowe: dobra cyfrowe, dobra osobiste, prawa majątkowe, Facebook, 
Instagram, persona, wizerunek

1. Wprowadzenie

W obliczu postępującego zjawiska cyfryzacji, znaczna część naszego życia przeniosła 
się do Internetu i odbywa się w sferze wirtualnej. Ludzie dokonują dzisiaj na porządku 

1  Autorka jest studentką III roku prawa oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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dziennym płatności internetowych, zakupów online, a nawet szukają sympatii w sieci. 
Wzrosło również znaczenie mediów społecznościowych, które coraz częściej przej-
mują rolę telewizji i gazet. Serwisy takie jak Facebook, Snapchat, Twitter czy YouTube 
są znane i używane przez miliony ludzi na świecie, przez co rocznie generują miliar-
dowe zyski. Dochody tych serwisów są tak naprawdę zależne od ich użytkowników 
oraz treści, jakie za ich pośrednictwem udostępniają, a także od faktu umieszcza-
nych tam reklam. Zaczęto się zastanawiać nad wartością tych i innych treści cyfro-
wych, z których codziennie przychodzi nam korzystać w wirtualnym świecie. Pojęcie 
„treści cyfrowe” zostało wprowadzone do porządku europejskiego przez dyrektywę 
w sprawie praw konsumentów2 i objęło ono swoim znaczeniem „dane wytwarzane 
i dostarczane w treści cyfrowej”. Dyrektywę implementowano do prawa polskiego 
ustawą o prawach konsumentów3. Paweł Szulewski w swoim artykule wskazuje, iż 
taka definicja jest niepełna i obejmuje tylko wycinek dóbr cyfrowych, które sam de-
finiuje w sposób następujący: „dobra cyfrowe to pojęcie zbiorcze obejmujące swoim 
zakresem wszelkie treści cyfrowe, prawo dostępu do tych treści, jak i różnego rodzaju 
dobra wirtualne, konta oraz serwisy online. Pojęcie to obejmuje również dane zgro-
madzone w chmurze, ślady aktywności w Internecie (metadane), jak również prawa 
i obowiązki wynikające z umów zawieranych w lub za pośrednictwem Internetu”. 
P. Szulewski wyróżnia wśród dóbr cyfrowych różne kategorie między innymi: pro-
file społecznościowe (Facebook, Google+), poczty e-mail (Gmail, Yahoo), klasyczne 
treści cyfrowe (e-booki, muzyka w formacie cyfrowym), blogi i mikro blogi (Blogger, 
Twitter, Instagram) czy też waluty (BitCoins)4. 

Jakkolwiek uznając definicję P. Szulskiego, moim zdaniem regulacje dotyczące dóbr 
cyfrowych nie powinny być generalizowane ani nie powinny odnosić się do wszystkich 
powyższych kategorii łącznie, ze względu na fakt zupełnie odmiennego charakteru 
poszczególnych treści. Nie można przyrównywać e-booka do bloga, czy też profilu 
w serwisie społecznościowym. Ze względu na swoją szczególną specyfikę poniższy ar-
tykuł skupia się wokół problematyki dóbr cyfrowych na przykładzie profilu w serwisie 
Facebook5 oraz w serwisie Instagram6.

Od kilku lat toczy się debata nad tym czy dobra cyfrowe (ogólnie) powinny wchodzić 
do masy spadkowej i być dziedziczone, a dyskusja ta nasiliła się w kontekście wyda-
nego w Niemczech wyroku aprobującego taką możliwość odnośnie konta prywatnego 

2  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
praw konsumentów.

3  Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
4  P. Szulewski, Śmierć 2.0- problematyka dóbr cyfrowych post mortem [w:] Non omnis moriar. Osobiste 
i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, red. J. Gołaczyński, J. Mazurkie-
wicz, J. Turłukowski, D. Karkuta, Wrocław 2015, s. 734‒735.

5  Facebook jest to serwis społecznościowy oraz aplikacja umożliwiająca użytkownikom dzielenie się 
różnego rodzaju treściami. Został założony w 2004 r. przez Marka Zuckerberga, obecnym właścicielem 
serwisu jest spółka Facebook Inc.

6  Instagram jest to serwis oraz aplikacja wymyślona w 2010 r. przez Kevina Systroma i Mike’a Kriegera 
służąca do dzielenia się prywatnie lub publicznie zdjęciami. Od 2012 r. właścicielem Instagramu jest 
Facebook Inc.
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w portalu Facebook7. Podstawą do jakichkolwiek rozważań tego typu w prawie pol-
skim jest charakterystyka tychże dóbr. Odpowiednia kwalifikacja będzie rodzić szereg 
istotnych skutków nie tylko z perspektywy prawa spadkowego, ale również szeroko 
pojmowanego obrotu gospodarczego. 

2. Analiza dóbr cyfrowych in concreto

Na wstępie należy zaznaczyć, iż portal Facebook różnicuje możliwości rejestracji w tym 
serwisie. Dostępne są opcje konta prywatnego przewidzianego z reguły dla osób fi-
zycznych oraz strony (ang. page) dla osób sławnych, zespołów czy też osób prawnych 
i innych organizacji. Powyższe warianty różnią się od siebie w specyfice i charakterze, 
dlatego nie powinno się ich rozpatrywać jako równorzędnych. Stronom tworzonym 
przez daną firmę w celu reklamy swojej działalności o wiele łatwiej przypisać charakter 
majątkowy i określić jej wartość, dlatego nie będzie ona rozpatrywana w tym arty-
kule. Rozróżnienia takiego nie wprowadza serwis Instagram, a wszystkie konta mają 
identyczny wygląd. Jedynym rozróżnieniem jest możliwość ubiegania się przez osoby 
sławne o tzw. weryfikację autentyczności konta. Skutkuje to umieszczeniem niebie-
skiego znaczka przy profilu takiej osoby i ma za zadanie informować, iż to konto jest 
prowadzone przez tę właśnie osobę, a nie przykładowo grupę fanów. Poniższe rozwa-
żania zatem będą dotyczyć prywatnego konta w serwisie Facebook oraz Instagram. 

2.1. Charakter majątkowy

Generalną zasadą jest, iż aby zakwalifikować dane prawo jako majątkowe musi ono być 
„bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym podmiotu uprawnionego”8. 
Chodzi tu o typową doniosłość majątkową9, której należy poszukiwać przy ocenie da-
nego prawa. Ze względu na tę doniosłość, przykładowo, własność zawsze będzie miała 
charakter majątkowy, choćby dotyczyła rzeczy bezwartościowej10. Przy takiej kwalifikacji 
pojawia się pytanie, czy prawo do konta na Facebooku czy Instagramie ma właśnie taką 
doniosłość majątkową? Zwolennicy poglądu, iż są to przedmioty prawa majątkowego, 
rozważają umowę zawieraną pomiędzy użytkownikiem a serwisem jako umowę nie-
nazwaną, do której co do zasady stosuje się przepisy o zleceniu, zatem wskutek śmierci 
nie wygasa ono i wchodzi w skład masy spadkowej11. Wydaje się, iż najbardziej trafną 
formą umowy dotyczącą tego obszaru jest umowa o świadczenie usług12 i ewentualnie 

7  LG Berlin, 17.12.2015 – 20 O 172/15.
8  A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, Lexis Nexis 2001, s. 138.
9  Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne- część ogólna, Warszawa 2011, s. 95.
10  Ibidem.
11  Opinia G. Pawłowskiego: P. Słowik, Konto na Facebooku jak dom czy samochód. Sąd wydał wyrok 
ważny dla Polaków, 12.01.2016, http://technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/510306,facebook- 
twitter-portale-spolecznosciowe-dziedziczenie-konta-profilu-internetowego-po-smierci-wyrok-sadu.
html, 8.01.2017.

12  M. Załucki, „Facebook”, „Twitter”, „My Space”… wirtualny świat serwisów społecznościowych mortis 
causa. Zarys problematyki, Wrocławskie Studia Sądowe 2014, nr 4, s. 242.



Między Facebookiem a Instagramem. Wirtualny wizerunek czy prawo majątkowe?…

133 

właśnie ją można badać pod kątem charakteru majątkowego. W takim wypadku trzeba 
zastanowić się nad wierzytelnością, jaką ma użytkownik w stosunku do portalu spo-
łecznościowego, gdyż może to w jakiś sposób świadczyć o wartości ekonomicznej tego 
prawa13. Trudno jest jednak doszukać się w stosunku między użytkownikiem a dostawcą 
usługi ekonomicznej wartości świadczenia podmiotu uprawnionego zwłaszcza, iż serwisy 
te są bezpłatne14. P. Szulewski przyznaje, iż wartość prywatnych kont w portalach spo-
łecznościowych objawia się bardziej na tle osobistym i sentymentalnym, gdyż nie mają 
jednoznacznej wartości ekonomicznej. Ten sam autor jednak przeciwstawia się opinii 
J.P. Hopkinsa zgodnie, z którą część dóbr cyfrowych nie posiada wartości ekonomicz-
nej wcale, a co za tym idzie nie powinna być ona przedmiotem dyskusji. Tym samym 
P. Szulewski opowiada się za ich dziedzicznością15. O ile w mojej opinii owszem występuje 
tu pewnego rodzaju wierzytelność, to jednak brak jest jakiegokolwiek wymiaru pienięż-
nego konta samego w sobie, ponieważ nie ma ono żadnej wartości. 

Z drugiej jednak strony można się zastanowić czy taką wartość nadają treści publi-
kowane przez osoby korzystające z serwisu. Regulaminy użytkowania obu serwisów 
zawierają postanowienia, według których materiały i informacje publikowane za ich 
pośrednictwem stanowią własność użytkownika16, który udziela im licencji zezwalają-
cej na wykorzystanie tych treści. Biorąc pod uwagę, iż wszystkie konta w serwisie Insta-
gram wyglądają tak samo, a różnią się jedynie publikowanymi zdjęciami lub filmami, 
które są objęte ochroną prawnoautorską każde z osobna, to raczej niemożliwym jest 
scharakteryzowanie takiego konta jako utworu, ponieważ brakuje mu cech twórczych 
o indywidualnym charakterze, zatem nie można tutaj mówić o ewentualnym przedmio-
cie autorskich praw majątkowych. Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku 
profilu w portalu Facebook, który umożliwia użytkownikom o wiele więcej funkcji. 
Wkład osoby zakładającej profil w jego wygląd jest większy właśnie ze względu na sze-
reg możliwości jakie oferuje portal Facebook, przez co profil ten staje się o wiele bardziej 
spersonalizowany. Można się tutaj zastanawiać na ile profil jako taki posiada cechy 
twórcze, a na ile jest tylko nośnikiem treści twórczych jak posty, czy zdjęcia. Konto 
w serwisie Instagram de facto może być stworzone pod pseudonimem i tak naprawdę 
stanowi nośnik treści twórczych w postaci zdjęć i filmów, jest pewnego rodzaju „al-
bumem” zdjęć, promującym twórczość danego użytkownika, przez co w mojej ocenie 
pod tym kątem można traktować go jak najbardziej jako dobro majątkowe. Pozostaje 
jednak kwestia wizerunku, która zostanie poruszona w dalszej części artykułu. Inaczej 

13  M. Pyziak-Szafnicka opisuje wierzytelności jako „prawa podmiotowe, których celem „samym dla 
siebie” jest żądanie zachowania innej osoby, decydującego o bycie i wartości prawa”: Prawo cywilne- część 
ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2012 s. 831.

14  W doktrynie amerykańskiej, zgodnie z którą pozornie darmowe serwisy otrzymują tak naprawdę 
zapłatę w postaci treści udostępnianych przez użytkowników oraz licencji na ich wykorzystanie: P. Szu-
lewski, Śmierć 2.0…, s. 744.

15  Ibidem, s. 737.
16  Tak Facebook, natomiast Instagram ujmuje to w sposób następujący: „Serwis Instagram nie rości 
sobie żadnych praw własności do jakichkolwiek treści przesyłanych przez Użytkownika za pośrednic-
twem serwisu”.
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jest z Facebookiem, który moim zdaniem ma bardzo silny stopień personifikacji, przez 
co jest mocno związany z konkretną osobą, a tym samym wykazuje charakter osobisty.

Pogląd, iż powyższe prawa mają charakter majątkowy, wzmocnił się poniekąd 
na kanwie niemieckiego orzeczenia, w którym to sąd uznał iż konto w serwisie Face-
book podlega dziedziczeniu. W polskim prawie spadkowym tylko prawa i obowiąz-
ki, które są majątkowe i jednocześnie niezwiązane ściśle z osobą zmarłego, należą 
do spadku. Wydaje się, że zagadnienie charakteru praw na dobrach cyfrowych zostało 
w pewnym stopniu podporządkowane „konieczności” ich dziedziczenia. Zagadnienie 
to zostało odwrócone. Zamiast określić naturę powyższych praw i na tej podstawie 
określić, czy podlegają one dziedziczeniu, to niejako założono a priori, iż powinno się 
je dziedziczyć, ponieważ mogą przedstawiać one ekwiwalent pieniężny, zatem trzeba 
wykazać ich majątkowość. Takie rozumowanie jest błędne. Po pierwsze, ponieważ nie 
można traktować dóbr cyfrowych jako jedną kategorię, raczej należy każde dobro ba-
dać z osobna, a po drugie, ponieważ nadal pozostaje kwestia ścisłego związku z osobą, 
co w moim przeświadczeniu jest nierozerwalne z istotą portali społecznościowych.

2.2. Charakter osobisty – dwa oblicza wizerunku

Jak wyniknęło przy analizie majątkowości, konto w serwisie Facebook różni się od kon-
ta Instagram, choć oba są dobrami cyfrowymi i z pozoru może się wydawać, że oferują 
podobne funkcje tylko w innym zakresie. Dla dalszych rozważań równie znaczące 
będzie rozgraniczenie znaczeń pojęcia wizerunek17, które na przestrzeni ostatniego 
stulecia uległo istotnemu rozszerzeniu i może być powodem konsternacji. Na potrzeby 
tego artykułu przyjmuję zgodnie z przeważającym stanowiskiem w doktrynie koncep-
cję podmiotowych praw osobistych18.

2.2.1. Wizerunek jako podobizna

Pojęcie wizerunku przez wiele lat w historii prawa ewoluowało i ulegało stopniowym 
przeobrażeniom w kierunku rozszerzania jego znaczenia. Początkowo definiując 
to dobro, przed II wojną światową odwoływano się do wizerunku głowy i postaci 
indywidualizujących daną osobę jako jednostkę fizyczną19. Jest jasne, iż autorowi 
takiego opisu chodziło o cechy fizyczne wyglądu zewnętrznego człowieka. Być może 
dlatego już po wojnie nastąpiła próba oddzielenia pojęcia „wizerunku” od „obrazu 
fizycznego” człowieka i zaczęto posługiwać się tym drugim jako bardziej adekwatnym 
w kontekście chronionego dobra20. S. Grzybowski stwierdził, iż zarówno wizerunek 
jak i portret stanowią jedynie podobizny dobra osobistego, które nazwał „obrazem 

17  Wizerunek – 1) czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.; 2) sposób, w jaki dana osoba lub 
rzecz jest postrzegana i przedstawiana, Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/;2579940.

18  Zob.: I. Lewandowska-Malec, Dobra osobiste, Warszawa 2014, s. 47–52; przeciwnie B. Gawlik, Ochro-
na dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych, ZNUJ Prace z zakresu 
prawa cywilnego i własności intelektualnej 1985/41, s. 125.

19  J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009, s. 21, wraz ze wskazaną 
tam literaturą.

20  Zob.: S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 95.
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fizycznym”21. Zestawiając te dwa określenia razem można odczuć, iż na gruncie roz-
ważań tego autora pojęcie „wizerunek” stanowi coś bardziej materialnego, pewnego 
rodzaju odbicie czy też nośnik chronionego dobra osobistego. Przeciwstawił się tej 
opinii jednak K. Stefaniuk. Powołując się na ówczesną terminologię ustawową uznał, 
że to portret jest materialnym przedstawieniem wizerunku, z czym zgodził się później 
także A. Szpunar22. Wszystkie te rozważania można jednak sprowadzić do wspólnego 
mianownika jakim jest rzeczywisty lub też utrwalony w jakiejś postaci zewnętrzny 
wygląd fizyczny danej osoby mający zindywidualizowany charakter.

Znacznie szerzej pojęcie „wizerunku” ujmują J. Barta i R. Markiewicz traktując 
go jako „ogół zewnętrznych cech, które w oczach publiczności charakteryzują daną 
osobę”, a nie ograniczając go jedynie do anatomii i naturalnych cech człowieka23. 
Widać zatem, iż sens pojęcia ewoluował, ze względu na dostrzeżenie znaczenia jakie 
mają dla jednostki elementy niewynikające bezpośrednio z budowy ciała czy twarzy, 
ale w pewien sposób charakterystyczne i wyróżniające ją spośród innych ludzi. Choć 
nadal nie istnieje jedna legalna definicja tego pojęcia, to cały czas mamy do czynienia 
z uzupełnianiem go o kolejne elementy, które zasługują na ochronę. W doktrynie 
podawane są różne przykłady, które pojęcie wizerunku obejmuje swoim zakresem, 
ale wciąż istnieją spory w tym aspekcie i nie wyprowadzono jednolitego stanowiska 
na ten temat. W literaturze podawany jest między innymi głos24, jak również inne 
elementy charakterystyczne dla danej osoby, takie jak: fryzura, ubiór czy makijaż, 
a nawet rekwizyty przez nią używane. Wskazując tu często przywoływany przez 
J. Bartę i R. Markiewicza przykład słynnego aktora Charliego Chaplina można także 
uznać za wizerunek „używanie charakterystycznych powiedzonek, szczególny sposób 
poruszania się, zachowania, gest”25. Istotnym czynnikiem jest tutaj stopień powią-
zania danego elementu z konkretną osobą tak, aby był on dla niej charakterystyczny 
oraz aby dana osoba była przez niego rozpoznawalna. 

Zgodnie z polską doktryną, której podejście do wizerunku częściowo przedstawiono 
powyżej, „wizerunek to w istocie po prostu wygląd człowieka, bądź pewne odwzoro-
wanie, uchwycenie tego wyglądu”26. Jest to ujęcie można powiedzieć tradycyjne i dość 
wąskie, które moim zdaniem nie do końca przystaje do obecnych realiów, ze względu 
na znaczenie słowa „wizerunek”, bowiem w dzisiejszych czasach to słowo znaczy o wiele 
więcej niż tylko wygląd. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż ustawodawca tworząc katalog 
przykładowych dóbr osobistych prawdopodobnie nie przewidywał takiego rozwoju 

21  Ibidem, s. 96.
22  Zob.: K. Stefaniuk, Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, PiP 1970, z. 1, 
s. 64‒65; A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 145.

23  Zob.: J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Warszawa 2009, s. 99.
24  A. Karpowicz, Poradnik prawny dla ludzi twórczych, Warszawa 1995, s. 60.
25  J. Barta, R. Markiewicz, Media…, s. 100; za równie szerokim ujęciem wizerunku opowiada się J. Sień-
czyło-Chlabicz wskazując również na takie elementy jak charakterystyczny tatuaż, czy sposób mówienia, 
w: Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych, PPH 2003, nr 9, s 40.

26  A. Pązik, Prawo do wizerunku w obliczu zmian, ZNUJ Prace z prawa własności intelektualnej 2010/107, 
s. 127.
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technologii i języka polskiego ani dylematów jakie mogą z tego wyniknąć, jest jasne iż 
miał na celu ochronę wizerunku w jego tradycyjnym znaczeniu.

W istocie konto serwisu Instagram łączy się poniekąd z takim znaczeniem wizerun-
ku. Istnieją trzy możliwości publikowanych zdjęć i filmów: przedstawiające użytkowni-
ka konta, przedstawiające inne osoby lub przedstawiające zupełnie inne treści niż ludzie. 
W pierwszym przypadku sami godzimy się na rozpowszechnianie naszego wizerunku, 
w drugim powinniśmy mieć zgodę tej osoby, a w trzecim problem wizerunku nas nie 
dotyczy. Jednak przyglądając się bliżej specyfice konta Instagram, trzeba stwierdzić, 
że to publikowane treści stanowią ewentualny nośnik wizerunku, natomiast samo kon-
to jest pewnego rodzaju, jak wspomniałam wcześniej, „albumem”, czy też „wystawą” 
prac w wirtualnym świecie, który pozwala innym je podziwiać. W takiej sytuacji kwa-
lifikacja prawa do konta w Instagramie wydaje się banalna i nie rodzi wątpliwości, gdyż 
stanowi prawo do „albumu ze zdjęciami” oraz operacji z nim związanych, niezależnie 
od tego czy osoba je posiadająca jest osobą prywatną czy znanym celebrytą. Prawo takie 
będzie miało charakter majątkowy oraz zbywalny, ponieważ tak jak w realnym świecie 
sprzedaż portretu z własnym wizerunkiem nie oznacza się wyzbycia wizerunku jako 
takiego. Zatem prawo do konta serwisie Instagram nie wykazuje charakteru ścisłego 
związku z daną osobą.

2.2.2. Wizerunek jako persona

Obecnie w języku potocznym słowo „wizerunek” nabrało także innego znaczenia. 
Nie używa się go jedynie w rozumieniu wyglądu danej osoby27, ale coraz częściej 
jako całokształt osoby i sposób w jaki jest postrzegana (ang. image). W związku 
z szerokimi możliwościami komercjalizacji dobra jakim jest wizerunek, pojawiło się 
zjawisko „kreowania wizerunku”, które polega na tym, że sztab ludzi pracuje nad tym 
jak konkretna osoba się porusza, w co się ubiera, w jaki sposób mówi, a nawet co je. 
Całość tych zabiegów składa się na to jak dana osoba jest odbierana w społeczeństwie 
i podnosi wartość materialną jej wizerunku. Nie dotyczy to jedynie osób sławnych, 
ale coraz częściej zwykłych ludzi, którzy sami również w pewnym stopniu kreują 
siebie wykorzystując do tego social media. Łatwiej to jednak zauważyć na przykładzie 
osób publicznych, które najczęściej udostępniają swój wizerunek w kampaniach re-
klamowych, ponieważ dobór odpowiedniej osoby nie polega już na wyborze między 
blondynką czy brunetką, ale na tym czy dana osoba jest aktorem czy sportowcem, 
czy wyróżnia się charakterem, ma rozpoznawalny głos, jaki prowadzi tryb życia, 
a nawet jakie ma poglądy. Rozpowszechniając swój wizerunek rzeczywiście rozpo-
wszechniamy siebie jako całość, nasze nazwisko, głos, przekonania. Wygląd de facto 
stał się jedynie częścią składową „wizerunku”.

Odbiciem takiego stanu rzeczy w Internecie jest wirtualny wizerunek i jest to ca-
łokształt działań prowadzonych poprzez aktywność w portalu Facebook, zaczynając 
od kreacji profilu ze zdjęciem, umieszczeniem imienia i nazwiska, informacji takich 

27  Pomijając fakt ograniczenia się jedynie do cech anatomicznych, czy też innych wspomnianych wcze-
śniej elementów jak np. głos.
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jak miejsce zamieszkania czy data urodzenia, poprzez „like’owanie” stron, publiczne 
wypowiedzi, zamieszczanie postów i udostępnianie linków, aż po zakładanie grup 
dyskusyjnych. Wszystkie te czynności wpływają na to jak wirtualna społeczność nas 
odbiera i postrzega, poprzez te czynności kreujemy swój wizerunek28 w sieci. Analizując 
zmiany jakie zachodzą w dzisiejszym świecie, w którym media społecznościowe wy-
suwają się na prowadzenie wśród innych środków przekazu, a ogromna część naszego 
życia przeniosła się do Internetu, trzeba zastanowić się czy również takie znaczenie 
wizerunku nie powinno podlegać ochronie.

Bardzo ciekawym pomysłem jest koncepcja „persony” wprowadzona do literatury 
europejskiej przez J.S.C. Pinckaersa, którą podziela polska przedstawicielka doktryny – 
T. Grzeszak. Według tej ostatniej jest to „niematerialne dobro o wartości majątkowej, 
stanowiące majątkowy odpowiednik indywidualności człowieka”29, zaś J.S.C. Pinck-
aers „definiując ten przedmiot ochrony, wskazał on, iż składają się na niego wszystkie 
symbole oraz wyznaczniki identyfikujące osobę fizyczną, jak: imię, wizerunek, głos, 
podpis, cechy charakterystyczne oraz pozostałe wyróżniające elementy, dzięki którym 
konkretna osoba może być rozpoznana przez innych”30. Takie rozwiązanie przypo-
mina w pewnym zakresie monistyczne ujęcie konstrukcji dóbr osobistych, polegające 
na istnieniu jednego „ogólnego dobra osobistego, stanowiącego przedmiot jednolitego 
prawa osobistości”31. Przez większość przedstawicieli pogląd ten jest jednak krytyko-
wany i opowiadają się oni za ujęciem pluralistycznym dóbr osobistych32. Należy jednak 
zwrócić uwagę na wypowiedź S. Grzybowskiego, który początkowo jako zwolennik 
podejścia pluralistycznego zrewidował swoje poglądy na rzecz podejścia monistycznego 
i stwierdził, że ogólne pojęcie dobra osobistego jest niezbędne i „użyteczne zwłaszcza 
wówczas, gdy w grę wchodzi ochrona dobra nie tylko niewymienionego w ustawie, ale 
nawet takiego, z którym trudno byłoby połączyć jakąkolwiek nazwę”33. W przypadku 
profilu Facebook mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Trudno jest określić to do-
bro, ale jednocześnie nie można zaprzeczyć, iż na całość naszego wirtualnego profilu 
składa się szereg poszczególnych dóbr osobistych między innymi: cześć i dobre imię, 
nazwisko oraz pseudonim, którymi firmujemy każdą aktywność wykonywaną w por-
talu społecznościowym, wizerunek w znaczeniu uchwycenia wyglądu osoby w postaci 
zdjęć, filmów lub innej formie, a także głos oraz tajemnica korespondencji prowadzona 
za pośrednictwem serwisu i aplikacji Facebook Messenger34.

Choć T. Grzeszak odniosła personę raczej do osób znanych publicznie35 w celu ochro-
ny ich image’u to wydaje mi się, że w dobie Facebooka, gdzie anonimowość i prywatność 

28  W rozumieniu sposobu postrzegania danej osoby.
29  J. Balcarczyk, Prawo do…, s. 313, wraz ze wskazaną tam literaturą.
30  Ibidem.
31  Zob.: B. Gawlik, Ochrona dóbr…, s. 127.
32  Zob.: S. Grzybowski, Ochrona…, s. 79; A. Szpunar, Ochrona…, s. 105. 
33  Zob.: S. Grzybowski, System prawa cywilnego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 297.
34  Aplikacja stworzona w 2011 r. przez Facebook, Inc. umożliwiająca czatowanie, komunikację głosową 
oraz przesyłanie plików.

35  K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa 2012, s. 54 wraz ze wskazaną tam literaturą.
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mocno zeszły na margines, można takie prawo przypisać każdemu, zwłaszcza jeśli 
uznamy, iż jest ono „zbiorowym wyobrażeniem na temat danej osoby, przy czym nie 
chodzi tu o jej ocenę moralną (dobrą czy złą opinię), tylko o sumę wrażeń, emocji 
i skojarzeń jakie ona powszechnie budzi”36. Szereg aktywności dokonywanych przez 
użytkowników Facebooka kształtuje ich wirtualny wizerunek, ich prawo do skojarze-
nia profilu z ich osobą i w mojej opinii jest to prawo ściśle związane z daną jednostką, 
zasługujące na ochronę jak dobro osobiste.

2.3. Konkluzja

Dwa serwisy, dwa dobra cyfrowe i dwie różne oceny. Pomimo, iż zarówno Facebook jak 
i Instagram dostarczają podobną usługę swoim użytkownikom, choć Instagram w znacz-
nie węższym zakresie, to jednak właśnie ten zakres powoduje rozróżnienie pomiędzy 
nimi jako prawa stricte majątkowego oraz osobistego. W przypadku konta Instagram 
sprawa wydaje się jasna ze względu na uproszczony charakter usługi oraz dość prostą 
koncepcję nośnika wizerunku. O wiele trudniej jest jednoznacznie określić profil Face-
book. Niezależnie jednak od tego, czy można rozciągnąć pojęcie persony na ten wirtual-
ny wizerunek, czy też należy stworzyć podobną konstrukcję na potrzeby Internetu, ale 
o innej nazwie, to biorąc pod uwagę powyższą analizę można nawet intuicyjnie odczuć 
związek osoby fizycznej z jego wirtualnym profilem i to właśnie on powinien być pod-
stawą kwalifikacji danego dobra. Równocześnie nie oznacza to, iż charakter osobisty 
prawa przekreśla jego majątkowość. J. Balcarczyk podziela opinię E. Woch, zdaniem 
której ochrona materialnego aspektu osobowości prawnej powinna być podstawą dla 
wyróżnienia dóbr osobistych, nie zaś ich charakter niemajątkowy37. Również przychylam 
się do tego poglądu, gdyż w dzisiejszym świecie komercjalizacja odgrywa tak silną rolę, 
iż nie można tworzyć skostniałej reguły niemajątkowości dóbr osobistych. Jak widać 
na wskazanych przykładach, nie można również traktować jednolicie wszystkich dóbr 
czy treści cyfrowych. Powinno się raczej dążyć do ich podziału na poszczególne kategorie 
według ich cech wspólnych, a następnie do ich uregulowania. Ostatecznie Facebook jest 
serwisem społecznościowym, a Instagram bardziej rodzajem bloga.

3. Znaczenie dóbr cyfrowych w przyszłości

Pomijając fakt toczącej się dyskusji dotyczącej dziedziczności niektórych dóbr cyfro-
wych, można wyróżnić jeszcze inne skutki uznania tych dóbr za majątkowe lub osobiste. 
Jednym z nich będzie zbywalność praw. Jak wiadomo wszystkie prawa niemajątkowe 
są niezbywalne, ale też nie wszystkie prawa majątkowe są zbywalne. Zaczynając od konta 
Instagram, skoro zakładamy, iż jest ono dobrem majątkowym, to co do zasady powinno 
być on dobrem zbywalnym. W związku z tym może narodzić się handel takimi kontami, 
tak jak ma to miejsce w przypadku kont graczy online. Im wyższe wyniki, tym więk-
sza wartość konta. W przypadku konta Instagram wartość nalicza ilość „followersów”, 

36  J. Balcarczyk, Prawo do…, s. 313.
37  Ibidem, s. 271.
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czyli obserwujących dane konto. Inaczej będzie z Facebookiem, o ile doktryna adaptuje 
się do poglądu, iż prawo osobiste może mieć po części również charakter majątkowy 
(zwłaszcza jak chodzi o wizerunek i personę), to trudno będzie tutaj zgodzić się z możli-
wością zbycia takiego prawa. Zatem o ile dana osoba, do której profil należy, może w jakiś 
sposób czerpać z niego zyski, o tyle profil ten nie może być przedmiotem obrotu, czy też 
przedmiotem dziedziczenia. Nie zagłębiając się bardziej w analizę tego problemu, a jedy-
nie bazując na powyższych ustaleniach uważam, iż osoby uprawnione z tytułu spadku 
powinny mieć jedynie prawo do uzyskania treści udostępnianych przez użytkownika, 
natomiast możliwość dziedziczenia profilu jako całości i dalsze jego prowadzenie pod 
imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej jest nielogiczna. 

Drugą nurtującą kwestią, która może znacząco wpłynąć na obrót gospodarczy 
dobrami cyfrowymi, jest ewentualna możliwość wniesienia tego typu dóbr aportem 
do spółki kapitałowej. Rozpatrując ich zdolność aportową, profil Facebooka dyskwa-
lifikuje na wstępie niemożność zbycia tego prawa w przypadku uznania go za prawo 
osobiste. Nadal pozostaje jednak konto Instagram, które wydaje się być prawem ma-
jątkowym zbywalnym oraz inne dobra cyfrowe. Po przeprowadzeniu dokładnej ana-
lizy, według poszczególnych kryteriów składających się na zdolność aportową danego 
wkładu niepieniężnego, może się okazać, iż będzie to zupełnie nowa, a jednocześnie, 
w przypadku osób umiejętnie zarządzających swoim kontem, bardzo wartościowa 
forma aportu. Należy tutaj podkreślić, iż dopóki brak jest szczegółowych regulacji 
kategoryzujących odpowiednio poszczególne dobra cyfrowe, dopóty każde dobro po-
winno być badane in concreto.

4. Podsumowanie

Zarówno polskie, jak i europejskie prawo stoi przed ogromnym wyzwaniem jakie stawia 
przed światem era cyfrowa. Nie ma wątpliwości, iż coraz większa część ludzkiego życia 
będzie toczyła się w świecie wirtualnym i spowoduje to coraz więcej problemów prawnych 
wymagających przeanalizowania i odpowiedniej regulacji. Obecnie przedmiotem dysku-
sji jest już dziedziczenie dóbr cyfrowych, ale za chwilę pojawią się kolejne kontrowersje, 
jak choćby wspomniana wyżej możliwość obrotu tymi dobrami, czy ich zdolność apor-
towa. Jak widać, na obecną chwilę nie ma nawet dostatecznie dokładnie sformułowanej 
definicji dóbr cyfrowych, a tym samym ich prawnej charakterystyki, co na razie nie jest 
szczególnie odczuwanym problemem, ale już w ciągu najbliższych kilku lat na pewno 
będzie. Świat dzięki Internetowi stał się bardziej otwarty niż kiedykolwiek, można po-
wiedzieć, że wręcz się „skurczył”, ponieważ praktycznie wszystko jest w zasięgu ręki, nie-
zależnie od tego na jakim kontynencie mieszkamy. W rzeczywistości, w której pieniądz 
i konsumpcja stawiane są na pierwszym miejscu, trudno jest znaleźć dziedzinę życia, 
czy przedmiot, który nadal w żaden sposób nie podlegałby dziś możliwości komercjali-
zacji. Mając to na względzie należy stawić czoła tematyce dóbr cyfrowych i gruntownie 
przeanalizować jej problematykę w taki sposób, aby jak najpełniej ją uregulować. Jest 
to ważne zwłaszcza ze względu na praktyczną kwestię ich późniejszego wykorzystania, 
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ale również ze względu na konieczność ochrony tej niewielkiej ilości dóbr, które nadal 
mają charakter osobisty i są ściśle związane z jednostką.

Prawa osobiste, a zwłaszcza te przedstawione powyżej jak wizerunek czy persona, 
mają w mojej opinii silny charakter majątkowy. Zgadzając się zatem z J. Balcarczyk, iż 
prawa osobiste nie powinny być charakteryzowane ze względu na charakter niemająt-
kowy, ale raczej na stopień związania z daną osobą, uważam, że ważniejsza jest tutaj 
kwestia zbywalności prawa. Tylko nieliczne prawa majątkowe nie podlegają zbyciu, 
natomiast prawa osobiste wcale, dlatego pod tym względem powinno się rozpatrywać 
prawa na dobrach cyfrowych. W obliczu silnego zjawiska komercjalizacji, nie należy 
utrzymywać skostniałych podziałów, ale raczej wypracować spojrzenie funkcjonalne. 
Fakt możliwości zarabiania na wizerunku nie wyklucza od razu charakteru osobistego, 
gdyż bez wątpienia wizerunek nierozerwalnie łączy się z jednostką i ważniejszy jest 
w tym przypadku niemożność jego zbycia. Ze względu na szczególną specyfikę dóbr 
cyfrowych oraz ich różnorodność, która jedynie w małym stopniu wyniknęła na wska-
zanych przykładach, uważam, iż powinny one na chwilę obecną być badane każde 
z osobna in concreto, a przyszłe regulacje winny dotyczyć poszczególnie wyodrębnio-
nych kategorii, ponieważ wspomniana różnorodność jest bardzo rozległa w kontekście 
świata wirtualnego.

*  *  *

Between Facebook and Instagram. Virtual Image or Economic 
Right? – Analysis of Digital Goods in Concreto

Nowadays the greater part of our lives takes place in a virtual world, which is caused by the era 
of digitalisation. Each of our activity on Internet leaves digital footprint: profiles in social net-
works, emails, music collections in digital format or virtual currencies etc. All these data are 
some goods that may be called digital goods. Currently there is a rising debate over the possi-
bility of inheriting them, nonetheless their significance is increasing day by day. Presumably 
they become the object of business transactions on a large scale in the near future. Although 
they have a number of common features, their specificity induces that they cannot be treated 
equally and should be considered in concreto. 
In this article I will consider whether components of a Facebook or Instagram account 
altogether may be a virtual form of the image or they should rather be concerned as a prop-
erty law. Even though both websites provide similar services, the comparison of the scope 
of their services and the specificity may lead to completely different conclusions regarding 
each of them separately.

Key words: digital goods, personal rights, property law, Facebook, Instagram, right 
of persona, image


