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Dr Sybilla Stanisławska-Kloc*

Prawa własności intelektualnej w praktyce notarialnej

I. Wstęp

Niniejszym artykułem rozpoczynamy minicykl1 poświęcony proble-
matyce praw własności intelektualnej w praktyce notariusza (notarialnej). 
Prawa te określane są także terminem „prawa na dobrach niematerialnych” 
lub, dzisiaj już bardzo rzadko używanym, „własność duchowa autora”. Ten 
drugi termin był przywoływany w celu odróżnienia prawa własności do 
nośnika materialnego, w którym ucieleśniony był utwór od praw autorskich 
do samego utworu (jego treści) jako takiej. 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że prawa własności intelektualnej odgry-
wają istotną rolę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, w sferze 
działalności gospodarczej, zawodowej czy edukacyjnej oraz rozrywkowej. 
W czasach „kapitalizmu kognitywnego”, wirtualnej rzeczywistości, twór-
czości generowanej przez użytkowników (user generated content) oraz 
ruchów wolnościowych także notariusze powinni znać podstawowe zasady 
prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego.

Przykładowo: notariusze są autorami utworów, nadto często prawa 
własności intelektualnej (prawa autorskie majątkowe, patenty, prawa 
ochronne na znak towarowy) stanowią istotny składnik (ten niematerialny) 
przedsiębiorstwa (wskazany w art. 551 k.c.), jak i majątku (w tym małżeń-
skiego, spadkowego) osób, które dokonują czynności notarialnych. Prawa 
własności intelektualnej (te o charakterze majątkowym) są wnoszone 
aportem do spółki, mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego (oraz 
w przyszłości sukcesji)2. Notariusze rejestrują, choć sporadycznie, znaki 
towarowe dla świadczonych przez siebie usług3, dwa znaki zarejestrowała 
jedna z izb notarialnych. Zanim zajmiemy się tymi praktycznymi kwe-
* Katedra Prawa Własności Intelektualnej, WPiA UJ
1 Inspiracja do opracowania tego cyklu płynęła do nas (dr Joanny Marcinkowskiej i dr Sybilli 

Stanisławskiej-Kloc) od Pani wiceprezes Izby Sylwii Jankiewicz, która pracowała z nami 
w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ – za co bardzo jej dziękujemy.

2 Jeśli zostanie uchwalona ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 
(projekt z 14 lipca 2017 r., Ministerstwa Rozwoju, dostęp: https://www.mr.gov.pl/strony/
aktualnosci/ponad-2-mln-firm-z-szansa-na-plynna-zmiane-pokoleniowa-jest-projekt-ustawy-o-
sukcesji-firm-rodzinnych/ [dostęp: 21 sierpnia 2017 r.]. 

3 W bazie UPRP można odnaleźć dwa indywidualne zarejestrowane znaki towarowe, z czego 
w stosunku do jednego ochrona wygasła (nie była przedłużana), https://grab.uprp.pl [dostęp: 
21 sierpnia 2017].
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stiami, tu jedynie wzmiankowanymi, przypomnijmy podstawowe reguły 
dotyczące praw własności intelektualnej.

II. Własność intelektualna

Termin ‘prawo własności intelektualnej’ nie występuje w żadnym z pod-
stawowych polskich aktów prawnych regulujących tę gałąź prawa. Zwrot 
‘własność intelektualna’ (intellectual property) został użyty w konwencji 
ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), 
podpisanej w 1967 r., której stroną jest Polska4. Zwyczajowo termin ten 
stosowany jest na oznaczenie wszystkich, głównie wyłącznych, praw 
przysługujących w odniesieniu do rezultatów działalności intelektualnej 
człowieka. Są to prawa ustanawiające na rzecz uprawnionego monopol, 
z reguły ograniczony – czasowo oraz poprzez instytucję dozwolonego 
użytku. Dyskusje dotyczące modelu5 ochrony tych praw szczególnie w od-
niesieniu do prawa autorskiego (własnościowy czy monopol) odżywają co 
jakiś czas, a niedawno po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny6. 

Prawa własności intelektualnej zostały uregulowane w trzech aktach 
prawnych: 
–  ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. t.j. opublikowany w Dz. U. z 2017 r., poz. 880; 
–  ustawie o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. opubl. w Dz. U. 

z 2001 r., nr 128, poz. 1402 ze zm.; 
–  ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., t.j. 

opublikowany w Dz. U. z 2017 r., poz. 776.
Niekiedy do gałęzi prawa własności intelektualnej zalicza się także 

regulację dotyczącą zwalczania nieuczciwej konkurencji7 (która co do 

4 Dz. U. z 1975 r., nr. 9, poz. 49 – zał. Konwencja ta weszła w życie 26 kwietnia 1970 r., 
stąd każdego roku 26 kwietnia obchodzony jest światowy dzień własności intelektualnej. Por. 
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/ [dostęp: 21 sierpnia 2017 r.]

5 Por. ostatnio w literaturze B. Giesen, Własnościowy model prawa autorskiego – analiza 
koncepcji przyjętej w prawie polskim, „RPEiS” 2015, nr 2, s. 62 i nast. oraz R. Markiewicz, 
S. Sołtysiński, Konstytucyjne aspekty praw autorskich (uwagi na marginesie dwóch orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2015, nr 12, s. 4 i nast.; J. Marcinkowska, 
Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia, „ZN UJ PzPWI” 2004, nr 
97, E. Laskowska, Konstytucyjne podstawy ochrony autorskoprawnej, „ZN UJ PzPWI” 2015, 
z. 130, s. 5 i nast.

6 Wyrok z 22 czerwca 2015 r., sygn. akt SK 32/14; kwestia ta będzie przedmiotem analizy 
w dalszej części cyklu.

7 Wśród problematyki nieuczciwej konkurencji wskazać należy tę dotyczącą tajemnicy 
przedsiębiorstwa, uregulowaną w art. 11 u.z.n.k. (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
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zasady nie kreuje praw wyłącznych), tym samym mamy do czynienia 
z trzema filarami, które ilustruje poniższy diagram.

 
 

 

Obecnie prawa własności intelektualnej są przedmiotem regulacji na 
płaszczyźnie:
–  międzynarodowej, pierwsze konwencje8 pochodzą z czasów rewolucji 

przemysłowej, lat 80. XIX w., a ostatnie sprzed kilku lat9;
– unijnej, od lat 80. XX w. ta sfera jest przedmiotem zabiegów ustawo-

dawcy unijnego, jak i coraz częstych orzeczeń TS UE; przy czym o ile 
w przypadku prawa autorskiego mamy do czynienia przede wszystkim 
z dyrektywami10 (które niemal wszystkie zostały implementowane do 
prawa polskiego), o tyle w przypadku praw własności przemysłowej 

nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-
how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. z 2016, seria L, 157/1).

8 Konwencja paryska z 1883 r. – do której Polska przystąpiła w 1922 r. – Dz. U. z 1922 r., nr 8, 
poz. 58; konwencja berneńska z 1886 r. – Polska jest obecnie stroną aktu paryskiego z 1971 r., 
Dz. U. z 1990 r., nr 82, poz. 474 – zał. 

9 Konwencje WIPO z Pekinu z 24 czerwca 2012 r. – http://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/ 
oraz Marrakeszu z 23 czerwca 2013 r., http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/ [dostęp: 
21 sierpnia 2017 r.]. 

10 Pierwsze rozporządzenie zostało przyjęte w br. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia 
na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, Dz. Urz. UE z 2017 r., nr L 168; 
wejdzie ono w życie 20 marca 2018 r. Drugie rozporządzenie ukazało się już po oddaniu 
tekstu - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 
2017 r. w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii 
w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem 
autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących 
lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (OJ L 
242, 20.9.2017).
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także rozporządzeniami, w których ustanowiono jednolity unijny sys-
tem ochrony z odrębnym od krajowego dobrem prawnym11: unijnym 
znakiem towarowym, unijnym wzorem przemysłowym; 

–  oraz krajowej, w czterech powyżej wskazanych aktach prawnych; przy 
czym możemy się pochwalić, na co warto zwrócić uwagę w przededniu 
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
równie długą historią regulacji w dziedzinie własności intelektualnej, 
dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym podpisany przez Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ministrów Jędrzeja Mora-
czewskiego pochodzi z grudnia 1918 r., nieco późniejsza jest ustawa 
o prawie autorskim z 1926 r. 
Nadto warto przypomnieć, że szczególne zasługi dla tej dziedziny prawa 

ma środowisko krakowskich prawników. To na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w 1920 r. powstał pierwszy projekt ustawy o prawie autorskim, przygo-
towany przez Fryderyka Zolla, i tu potem powołano formalnie pierwszy 
w kraju odrębny instytut badań naukowych w zakresie praw własności 
intelektualnej, dziś będący w strukturze Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Coraz częściej w kontekście zapewnienia wolności twórczej i swobody 
wypowiedzi zwraca się uwagę, iż prawa własności intelektualnej (szczegól-
nie prawa autorskie) są uwzględniane w najważniejszych aktach prawnych 
rangi podstawowej (zasadniczej)12. W Konstytucji RP w art. 73 wskazano: 
Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych 
oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzy-
stania z dóbr kultury. Prawa te są zaliczane do praw człowieka. W art. 27 
ust. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wyraźnie przyjęto, iż „każdy 
człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynika-
jących z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej, artystycznej”. 
Także i te okoliczności wpływają na wzrost znaczenia tych praw.

Przedmiotem dalszych naszych rozważań w pierwszym cyklu będzie 
problematyka autorskoprawna. W tym artykule przedstawione zostaną 
ogólne założenia tej ochrony, w pewnym zakresie także na tle innych praw 
własności intelektualnej. W kolejnym artykule – do którego lektury już 
zapraszamy – zajmiemy się utworem jako takim. 
11 Rozporządzenie Rady nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii 

Europejskiej, znowelizowane w 2016 r. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/2424 zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, 
które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r.; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX:02009R0207-20160323; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX:32015R2424 [dostęp: 21 sierpnia 2017 r.].

12 Szczegół. por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa, 2016, s. 630 i nast. 
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III. Prawo autorskie – „opowieść” wstępna

1. Uwagi ogólne

Dobrą, choć może bardziej akademicką metodą jest omówienie sys-
tematyki ustawy (które dla części czytelników zapewne będzie tylko jej 
przypomnieniem). Szczególnie że nie wszystkie instytucje, co oczywiste, 
będą przedmiotem analizy w całym cyklu.

Obecna ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.13 
liczy blisko 200 przepisów (dodając do 129, te nowe oznaczone redakcyjnie 
indeksem górnym). Ostatnia duża nowelizacja miała miejsce w 2015 r., 
ale obecnie trwają zaawansowane pracę nad kolejną istotną zmianą. W jej 
wyniku część przepisów zostanie z ustawy wydzielona do nowego, od-
rębnego aktu prawnego rangi ustawowej, a dotyczyć to będzie regulacji 
odnoszącej się do organizacji zbiorowego zarządzania oraz Komisji Prawa 
Autorskiego. Zmiany w tym zakresie wiążą się z implementacją dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z 26 lutego 2014 r. w spra-
wie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów 
muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym14.

Rozdział pierwszy ustawy o pr. aut. dotyczy przedmiotu prawa autor-
skiego (art. 1–4, którym jest utwór, jak i wyłączeń spod ochrony), który też 
będzie nas zajmować w dalszej części tego artykułu, stąd w tym miejscu 
tylko lakonicznie sygnalizuję tę kwestię. W części dotyczącej podmiotu 
prawa autorskiego (art. 8–15a), którym co do zasady jest twórca (osoba 
fizyczna), istotne znaczenie praktyczne mają regulacje dotyczące wy-
jątków od tej zasady, a przede wszystkim utworów pracowniczych (art. 
12). Dzisiaj już nikogo nie trzeba przekonywać, że utwory, które tworzą 
pracownicy w ramach wykonywania obowiązków z tytułu umowy o pracę, 
stanowią istotną część twórczości, a pracodawcy i pracownicy dopilno-
wują szczegółowego określania zakresu tych obowiązków (w aneksach, 
regulaminach). Natomiast należy przypomnieć, że regulacja z art. 12 pr. 
aut. nie ma zastosowania do umów o dzieło, zlecenia (także tych zawie-
ranych dodatkowo z osobą będącą własnym pracownikiem w rozumieniu 
k.p.). Często tak istotne jest ustalenie podmiotu tych praw w kontekście 
komercjalizacji praw własności intelektualnej (która zawitała na dobre 

13 W brzmieniu z 2017 r., dalej powoływana jako „pr. aut.”.
14 Dz. Urz. UE z 2014, seria L 84/72, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/

HTML/?uri=CELEX:32014L0026&from=EN [dostęp: 21 sierpnia 2017].
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do ośrodków naukowych i akademickich15, jest nie tylko domeną sfery 
przemysłu, biznesu). 

Treść praw, na które składają się uprawnienia osobiste (art. 16) oraz 
majątkowe (art. 17 i nast.) została uregulowana stosunkowo zwięźle, 
szczególnie dotyczy to praw osobistych (jeden przepis), ale w praktyce 
rodzi wiele ciekawych problemów. Podać tu można tylko kilka. Prawa 
osobiste są nieograniczone w czasie, trwają po śmierci twórcy, nawet po 
wygaśnięciu praw majątkowych, stąd wskazane zostały w ustawie reguły 
wykonywania tych praw, różne oczywiście od reguł dziedziczenia autorskich 
praw majątkowych, o czym można pouczyć osobę sporządzającą testament 
notarialny. Powołując się na autorskie prawa osobiste, do których należy: 
prawo do autorstwa (oznaczenie autorstwa nazwiskiem, pseudonimem lub 
rozpowszechnianie anonimowo), prawo do nienaruszalności treści i for-
my oraz rzetelnego wykorzystania, prawo do decydowania o pierwszym 
udostępnieniu utworu publiczności; autor nawet po przeniesieniu praw 
majątkowych może kontrolować czy wpływać na korzystanie z jego utworu. 
Czasem trudne jest wyznaczenie granic dopuszczalności takiego działania 
przez autora, mając na względzie interesy ekonomiczne nabywców praw 
majątkowych; w takich sytuacjach z pomocą może przyjść szczegółowe 
uregulowanie z art. 49 pr. aut.

Czas trwania praw majątkowych został kilkanaście lat temu wydłużony, 
obejmuje obecnie okres życia twórcy i 70 lat po jego śmierci (art. 36 pr. 
aut.). Oznacza, to że w praktyce prawa te mogą wykonywać nawet trzy 
pokolenia spadkobierców (prawa te mogą być dziedziczone przez kolejnych 
spadkobierców). Łącznie z okresem życia twórcy utwór nie rzadko jest 
chroniony ponad 100 lat. Dla konstrukcji praw majątkowych, szczególnie 
mając na względzie, iż dzisiaj (w świecie wirtualnym, cyfrowym) utwo-
ry „odrywają” się jak nigdy dotąd od nośnika i mogą być w tym samym 
czasie w różny sposób wykorzystywane przez miliony użytkowników, 
istotne znaczenie ma instytucja odrębnych pól eksploatacji (art. 50 pr. 
aut.). Polem tym jest każdy istniejący sposób korzystania z utworu, jak 
i taki, który powstanie w przyszłości, głównie wyodrębniony z uwagi na 
aspekt ekonomiczny, techniczny oraz krąg odbiorców. Przykładowo, do 
odrębnych pól należą: zwielokrotnianie (każdą techniką), wprowadzanie 
do obrotu, rozpowszechnianie poprzez m.in. wystawienie, wyświetlenie, 

15 Szczegółowo por. K. Felchner, D. Kasprzycki, A. Niewiegłowski, J. Ożegalska-Trybalska, 
M. Rutkowska-Sowa, J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), M. Spyra, S. Stanisławska-Kloc, 
Komercjalizacja  i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do 
gospodarki, Warszawa 2016.
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odtworzenie, nadawanie czy realizowane w internecie: udostępnianie 
w czasie i miejscu wybranym przez użytkownika. Niekiedy jako rozpo-
wszechnianie traktowane jest już umieszczenie samego linka16 do treści 
stanowiącej utwór – oznacza to, że notariusze powinni zwracać uwagę na 
to, jakie linki (tj. odwołania do jakich stron) umieszczają na swojej stro-
nie internetowej. Zasady linkowania – niełatwe dziś do jednoznacznego 
określenia, są bowiem kształtowane na naszych oczach w orzecznictwie 
TS UE – można sprowadzić do następującej wytycznej: dozwolone jest 
linkowanie do stron ogólnodostępnych, na których legalnie umieszczono 
utwór. Natomiast publiczne udostępnienie linku, odbywające się w sfe-
rze działalności zawodowej, do strony WWW: a) na której nielegalnie 
umieszczono utwór, b) strony, która nie jest ogólnodostępna, będzie mogło 
być kwalifikowane jako nielegalne udostępnienie utworu. Nawet jeśli to 
rozwiązanie, które możemy ustalić na bazie orzecznictwa, wydaje się na 
„pierwszy rzut oka” nieco skomplikowane, ma jednak na celu ogranicze-
nie piractwa internetowego, nielegalnego udostępniania (poprzez te linki) 
utworów w internecie. 

Kolejna część ustawy dotyczy instytucji dozwolonego użytku utworów 
(art. 23–35 pr. aut.), tj. opisanych stosunkowo dokładnie przypadków, kiedy 
mimo trwania autorskich praw majątkowych można korzystać z utworu 
bez konieczności pytania twórcy o zgodę i co do zasady bez konieczności 
zapłaty mu wynagrodzenia. Wyróżniamy dwa rodzaje tego użytku: osobisty 
(w kręgu rodzinnym, towarzyskim; nie obejmuje on co do zasady relacji 
pracownik–pracodawca, chyba że są oni przyjaciółmi) oraz publiczny. Do 
tego drugiego zaliczamy m.in.: 
a)  cytat (art. 29 pr. aut. – w tym dotyczący utworów plastycznych i foto-

graficznych), 
b)  korzystanie z programu telewizyjnego lub radiowego odbieranego za 

pośrednictwem telewizora lub radioodbiornika w miejscu ogólnodo-
stępnym, jeśli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych (art. 
24 pr. aut. – słuchanie radia przez pracownika w sekretariacie kancelarii 
notarialnej17, odbieranie programu radiowego w poczekalni kancelarii 
notarialnej), 

16 Por. orzeczenie TS UE z dnia w sprawie GS Media z 8 września 2016 r., C – 150/16; a szczeg. 
R. Markiewicz, Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworu, „ZN UJ Pz 
PWI” 2016, z. 4 (134), s. 5 i nast.

17 Gdyby przyjąć, iż sekretariat kancelarii jest miejscem ogólnie dostępnym. O tym, że nie 
jest to „wydumany” przykład na wyrost, może świadczyć okoliczność, iż przedmiotem 
postępowania sądowego było korzystanie z muzyki, odbieranie programu radiowego 
w gabinecie dentystycznym (wyrok TS UE z 15 marca 2012 r., w sprawie C – 135/10).
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c)  uprawnienie właściciela egzemplarza utworu plastycznego do jego 
wystawienia (art. 32 pr. aut. – nabyty przez notariusza w galerii obraz 
może być powieszony na ścianie w poczekalni kancelarii), 

d)  wykorzystywanie utworów, które zostały wystawione na stałe na ogólnie 
dostępnych drogach ulicach, placach, (art. 33 pkt 1 pr. aut. – tzw. prawo 
panoramy18; które może mieć znaczenie dla notariusza, jeśli zechciałby 
na swojej stronie WWW19 umieścić fotografię przedstawiającą budynek 
(będący utworem architektonicznym20), w którym ma siedzibę jego 
kancelaria), 

e)  korzystanie dla celów bezpieczeństwa publicznego lub dla potrzeb 
postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych (art. 
331 pr. aut. – utrwalony na wydruku załączonym do aktu notarialnego 
– protokołu otwarcia strony WWW – utwór słowny umieszczony na tej 
stronie, a stanowiący dowód np. w postępowaniu sądowym o naruszenie 
dobra osobistego w postaci dobrego imienia osoby opisanej w nim). 
Bardzo szczegółowemu uregulowaniu poddano umowy dotyczące au-

torskich praw majątkowych (art. 41–68 pr. aut.), co będzie przedmiotem 
analizy w dalszej części cyklu. 

Ochrona tych praw, w przypadku osobistych (art. 78 pr. aut.), została 
wzorowana na rozwiązaniach dotyczących ochrony dóbr osobistych z art. 24 
k.c., oczywiście z uwzględnieniem, że zamiast domniemania bezprawności 
ustawodawca posłużył się konstrukcją prawa bezwzględnego. Ochrona praw 
majątkowych przewidziana została w art. 79 i 80 pr. aut., ten pierwszy za-
wiera katalog roszczeń przysługujących w przypadku naruszenia, a kolejny 
reguluje instytucje o charakterze procesowym: zabezpieczenie dowodów 
(będące szczegółową regulacją w stosunku do k.p.c.), zobowiązanie do 
udzielenia informacji oraz udostępnienia określonej przez sąd dokumen-
tacji. Art. 79 pr. aut. był przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego 

18 W UE przeprowadzono konsultacje w zakresie tej jakże istotnej, ale na razie fakultatywnej 
postaci dozwolonego użytku przewidzianej w art. 5 ust. 3 lit. h dyrektywy 2001/29/EU: 
„korzystania z utworów takich jak utwory architektoniczne lub rzeźby, wykonanych w celu 
umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych”; ang. „use of works, such as works of 
architecture or sculpture, made to be located permanently in public places” zob. też obszerny 
raport J. Redy https://juliareda.eu/copyright-evaluation-report/ [dostęp: 21 sierpnia 2017]

19 Istotne jest to, że niestety nie wszystkie kraje (np. Włochy) wprowadziły ten wyjątek, zatem 
umieszczając zdjęcia z wakacji, trzeba mieć na uwadze, czy nie przedstawiają utworów 
takich jak rzeźby lub architektura chronione prawem autorskim. Przy czym treść strony musi 
uwzględniać wytyczne zawarte w uchwale Nr IX/38/2016 Krajowej Rady Notarialnej z 25 
kwietnia 2016 r. w sprawie stron internetowych notariuszy oraz informacji udostępnianych 
w Internecie.

20 Do którego nie wygasły autorskie prawa majątkowe.
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(SK 32/14) w wyroku z 2015 r. Część przepisu, ta w której przewidywano 
możliwość żądania przez autora trzykrotności stosownego wynagrodzenia 
w przypadku zawinionego naruszenia jego autorskich praw majątkowych 
została uznana za niezgodną z Konstytucją, i obecnie już nie obowiązuje. 
W ustawie uregulowano także zasady wykorzystywania wizerunku osoby 
fizycznej (art. 81 pr. aut.) oraz korespondencji (art. 82 pr. aut.); które sta-
nowią uszczegółowienie tych przewidzianych w k.c. (art. 23 i 24). 

Tytuł omawianej ustawy wskazuje, iż jej przedmiotem są także prawa 
pokrewne. Nazwa ta nieprzypadkowo została wybrana, a to ze względu 
na jej podstawowe znaczenie odnoszące się do relacji rodzinnych. Tu 
oczywiście użyta w formule pewnej metafory, domyślnie ma wskazywać 
na bliski związek tych praw pokrewnych z prawem autorskim. Ta kon-
wencja terminologiczna jest stosowana także w innych ustawodawstwach 
(related rights – verwandte Schutzrechte), przy czym zamiennie używa 
się (pozaustawowo) także terminu ‘prawa sąsiednie’. 

Do praw pokrewnych zaliczamy: prawa artystów w stosunku do arty-
stycznych wykonań utworów (aktorów, śpiewaków, instrumentalistów, 
tancerzy), producentów fonogramów i wideogramów, oraz stacji radiowych 
i telewizyjnych, wydawców (pierwszych wydań oraz wydań krytycznych 
i naukowych). Przedmioty tych praw powstają w rezultacie zabiegów ar-
tystycznych lub organizacyjno-techniczno-finansowych podejmowanych 
często w odniesieniu do utworów, aczkolwiek są odrębne od utworów jako 
takich, mają swój odrębny byt oraz reżim ochrony prawnej. Wykorzysty-
wanie artystycznych wykonań nie może odbywać się z uszczerbkiem dla 
twórców. Przykładowo, aby wykorzystywać nagrania muzyczne wykonań 
utworów, należy nabyć prawa od: twórców tekstu oraz muzyki, artystów 
wykonawców (instrumentalistów, piosenkarzy) oraz producentów fono-
gramów (utrwaleń tych wykonań). W praktyce często odbywa się to za 
pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania np. takie umowy za-
wierają właściciele hoteli, restauracji, w których odtwarzane są te nagrania 
wykonań utworów. 

W ustawie przewidziano odpowiedzialność karną za wkroczenie w au-
torskie prawa osobiste (art. 115) i majątkowe. Penalizacji podlega przy-
właszczenie autorstwa, wprowadzenie w błąd co do autorstwa, czy też 
rozpowszechnianie cudzego utworu bez oznaczania autorstwa – to pierwsze 
działanie potocznie określane jest terminem ‘plagiat’. Czyny zabronione 
w zakresie praw majątkowych głównie dotyczą (art. 116–119) rozpo-
wszechniania utworu i przedmiotu praw pokrewnych bez uprawnienia lub 
wbrew jego warunkom. 
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Warto na koniec tej części artykułu wskazać trzy kwestie dodatkowe. 
Po pierwsze, jak już wspomniano, przepisy dotyczące funkcjonowa-
nia organizacji zbiorowego zarządzania, zatwierdzania tabel organizacji 
zbiorowego zarządzania oraz działania Komisji Prawa Autorskiego są 
przedmiotem zaawansowanych prac legislacyjnych. Po drugie, obecnie 
w UE przygotowywana jest reforma prawa autorskiego m.in. w zakresie 
nowych postaci dozwolonego użytku (np. data mining), nowego prawa na 
rzecz wydawców publikacji elektronicznych (które spotkało się z szeroką 
krytyką). We wrześniu 2016 r. opublikowano projekt dyrektywy digital 
single market21, następnie toczyły się dyskusje, dalsze prace; na wrzesień 
br. roku zaplanowano głosowania w Parlamencie UE. Po trzecie, obecnie 
duże znaczenie dla interpretacji przepisów prawa autorskiego odgrywa 
orzecznictwo TS UE, do którego coraz częściej trafiają sprawy z zakre-
su prawa autorskiego, w tym dotyczące np. linkowania (hyperlinków), 
o którym była już mowa. W 2017 r. TS UE po raz pierwszy wydał wyrok 
w sprawie autorskoprawnej z Polski22.

2. Powstanie i ustanie ochrony autorskoprawnej

W ramach systemu praw własności intelektualnej wskazuje się na dwa 
sposoby uzyskania (oraz ustania) ochrony: formalny oraz nieformalny. Na-
wiązują one do szczegółowych warunków formalnych (lub ich braku) uzy-
skania ochrony. W tym pierwszym należy dopełnić pewnych formalności, 
jest on charakterystyczny co do zasady (gdyż wyjątki są bardzo nieliczne) 
dla praw własności przemysłowej (np. patentów, praw z rejestracji wzoru 
przemysłowego, prawa ochronnego na znak towarowy). Formalnościami 
tymi są: dokonanie zgłoszenia (wniesienie wypełnionego formularza wraz 
z załącznikami), dokonanie opłat, udział w postępowaniu, na którego koń-
cu Urząd Patentowy RP23 wydaje decyzję o udzieleniu prawa (decyzja ta 
kreuje to prawo bezwzględne). Postępowanie składa się z kilku etapów, 
z których każdy odbywa się w odpowiednim, określonym w przepisach, 
przedziale czasowym, wiąże się także z dokonywaniem publicznych ogło-
szeń w BUP i WUP. Informacje o dokonanych zgłoszeniach są dostępne 

21 Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym 
rynku cyfrowym; por. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-
copyright-rules [dostęp: 21 sierpnia 2017 r.]. 

22 Orzeczenie z 25 stycznia 2017 r., sprawa C-367/15.
23 Albo też EPO, EU IPO.
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w bazach odpowiednich urzędów24, a udzielone prawa wpisywane do re-
jestrów25. Ochrona ta ustaje najczęściej po upływie określonego ustawowo 
czasu (okresu jej trwania – patent 20 lat, wzór przemysłowy 25 lat), lub 
na podstawie decyzji wydanej w postępowaniu o unieważnienie prawa 
(np. patentu). Jedynym prawem, które zasadniczo nie jest ograniczone 
w czasie, jest prawo ochronne na znak towarowy (udzielane co prawda 
na 10-letnie okresy ochronne, ale z możliwością przedłużania na kolejne 
[bez ograniczeń] okresy, pod warunkiem uiszczenia opłat). 

Z kolei ochrona, która powstaje w sposób nieformalny, nie wymaga 
dokonywania żadnych działań, zgłoszeń, uiszczania opłat itp. Powstaje 
automatycznie, z chwilą stworzenia dobra, które spełnia określone w ustawie 
warunki. Jest ona charakterystyczna dla prawa autorskiego, praw pokrew-
nych, prawa producenta bazy danych26. Jest szybsza w uzyskaniu, tańsza, 
ale nie wyposaża uprawnionego w dokument urzędowy potwierdzający 
istnienie tego prawa (potwierdzający, iż dane dobro spełnia ustawowe 
przesłanki, od których zależy przyznanie ochrony). Każdy z tych systemów 
ma zatem swoje wady i zalety, o których trzeba wiedzieć decydując się na 
wybór danego systemu ochrony. 

W Polsce nie funkcjonuje specjalny urząd czy instytucja rządowa 
(państwowa), która zajmowałaby się udzielaniem poświadczeń twórczego 
charakteru utworu (lub jego fragmentu) oraz przyjmowałaby w depozyt 
utwory. Z uwagi na to, że konwencja berneńska wyraźnie stanowi, iż 
ochrona autorskoprawna nie może być uzależniona od spełnienia jakich-
kolwiek formalności27 (zakaz uzależniania korzystania i wykonywania 
prawa autorskiego od formalności – art. 5 ust. 2 konwencji berneńskiej), 
wprowadzanie ich byłoby bezcelowe. Jednak w innych płaszczyznach 
niż dotyczące korzystania i wykonywania praw pewne warunki formalne 
mogą być wprowadzane – są one obecnie określane terminem „new style 
formalities” (formalności nowego stylu)28. Oczywiście mogą istnieć rejestry 
utworów, które mają charakter ewidencyjny, rejestry wewnętrzne prowadzą 
24 W Polsce bazy te są dostępne za pośrednictwem portalu Urzędu Patentowego np. https://grab.

uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20proste.aspx [dostęp: 21 
sierpnia 2017 r.].

25 Por. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów 
prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2017 r., poz. 115.

26 Tylko w wyjątkowych, określonych w przepisach przypadkach, dotyczy niezarejestrowanych 
wzorów przemysłowych (3 letnia) oraz niezarejestrowanych znaków towarowych. 

27 Por. M.M. Gałdecka, Rola wymogu formalności w międzynarodowym prawie autorskim,  
„ZN UJ PPWI” 2016, z. 133, s. 90 i nast.

28 Szczegółowo por. M. Gałdecka, Rola wymogu… s. 90 i nast.
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organizacje zbiorowego zarządzania (np. na potrzeby zarządzania tymi 
prawa i rozliczania tantiem).

Ponieważ jeszcze w połowie XIX w. niektóre ustawodawstwa krajowe 
przewidywały pewne formalności, np. obowiązek umieszczenia informacji 
o tym, że utwór podlega ochronie29, w celu ujednolicenia tych informacji 
w konwencji powszechnej z 1952 r. uregulowano notę copyrightową (© /
Copyright by XYZ)30. Pełni ona funkcję przede wszystkim informacyjną, 
w nocie umieszczone jest nazwisko, nazwa podmiotu, któremu przysługują 
autorskie prawa majątkowe (może być nim autor, wydawca, na którego 
przeniósł on prawa, czy spadkobiercy; w przypadku tłumaczenia oddzielna 
nota jest umieszczana na rzecz tłumacza) oraz data wydania. W praktyce 
wydawniczej treść noty ustala się w umowie. 

W USA funkcjonuje Copyright Office31, który prowadzi rejestr utworów, 
co prawda zgłoszenie nie warunkuje uzyskania ochrony, a warunkuje jej 
dochodzenie (jest warunkiem wniesienia pozwu w przypadku utworów 
pochodzących z USA, warunkuje dochodzenie roszczeń odszkodowaw-
czych i zwrotu kosztów pomocy prawnej w przypadku utworów niepocho-
dzących z USA32). Tytułem przykładu można wskazać, iż zostało w nim 
zarejestrowanych kilkadziesiąt utworów Czesława Miłosza. 

Instytucją, która służy przede wszystkim twórcy (ale i pośrednio użyt-
kownikom) w zakresie wykazania przysługiwania prawa autorskiego jest 
domniemanie autorstwa z art. 8 pr. aut.33. Wobec braku dokumentu urzę-
dowego potwierdzającego autorstwo, domniemanie stanowi ułatwienie 
dla twórcy, który oznaczył utwór (jego egzemplarze) swoim nazwiskiem 
– jest on uważany za autora. Jest to domniemanie „określonego przymiotu 
faktycznego (autorstwa), z którym ustawa łączy skutki prawne”34; może 
ono być obalone w drodze przeciwdowodu. Domniemanie skutkuje prze-
niesieniem ciężaru dowodu w zakresie wykazania autorstwa na osobę, 

29 Przypomnieć można, że także prawo polskie – ustawa z 1952 r. o prawie autorskim – zawierało 
pewien wymóg formalny w przypadku m.in. fotografii, nut; por. art. 3 tej ustawy.

30 Por. S. Stanisławska-Kloc. Ł. Ptak, Wybrane skróty, oznaczenia, symbole i zwroty używane 
w zakresie własności intelektualnej, Nazwy i skróty organizacji oraz konwencji z zakresu 
własności intelektualnej, s. 663–672, ZN UJ PWiOWI, z. 100, 2007, s. 653–663.

31 https://www.copyright.gov/ [dostęp: 21 sierpnia 2017 r.]. 
32 Por. M. Gałdecka, Rola wymogu …, s. 95.
33 Domniemanie na rzecz artysty wykonawcy przewiduje art. 92, na rzecz wydawców lub 

producentów art. 102 pr. aut.
34 J. Barta, R. Markiewicz, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, J. Barta (red.), 

M. Czajkowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz (red.), E. Traple, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 
124.
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która przeczy temu autorstwu wynikającemu z umieszczonego nazwiska35. 
Na domniemanie to mogą powołać się zstępni autora, jego spadkobiercy. 
Funkcjonuje ono w przypadku wydań książek np. w związku z umiesz-
czeniem nazwiska na okładce i/lub karcie tytułowej, jak i oznaczenia na 
stronie WWW, stronie tytułowej pracy magisterskiej, na rękopisie utworu. 

Nowy rozdział w zakresie oznaczania statusu autorskoprawnego utwo-
rów otworzyły licencje wolnościowe, przede wszystkim licencje Creative 
Commons36. Są one szeroko stosowane w odniesieniu do utworów udo-
stępnianych w internecie (np. wszystkie hasła w Wikipedii są udostępniane 
na licencjach CC37). 

Omawiając tematykę rejestrów, ustalenia podmiotów uprawnionych 
z tytułu praw autorskich, należy wskazać dwie nowe instytucje. Od niedaw-
na w UE prowadzony jest przez EU IPO ogólnoeuropejski rejestr (baza) 
utworów osieroconych38, zgodnie z art. 3 ust. 6 dyrektywy 2012/28/EU39 
oraz art. 357 pr. aut. Do rejestru wpisywane są utwory, w których przypadku 
nie udało się ustalić tożsamości ich twórców (lub innych uprawnionych 
z tytułu autorskich praw majątkowych, np. spadkobierców), lub nie uda-
ło się nawiązać z nimi kontaktu (mimo że tożsamość jest znana). Utwór 
wpisany do takiego rejestru może być wykorzystywany przez określone 
instytucje ze sfery nauki i kultury na podstawie nowej postaci dozwolo-
nego użytku (art. 355 pr. aut.). W przypadku odnalezienia się autora (jego 
spadkobierców) stwierdza się wygaśnięcie tego statusu. Z kolei MKiDzN 
ma prowadzić wykaz utworów niedostępnych w obrocie handlowym (tzw. 
wyczerpanych) na potrzeby korzystania z nich przez określone instytucje 
kultury i nauki w warunkach podanych w art. 3510 pr. aut. 

Z wpisem do bazy utworów osieroconych nie wiążą się domniemania 
prawne; ale dalej idący skutek – swoista fikcja prawna. Mianowicie zgod-
nie z art. 356 pr. aut., staranne poszukiwania uważa się za przeprowadzone 
wobec utworów, które zostały wpisane jako utwory osierocone do bazy 
danych. Nadto w praktyce dane zawarte w bazie, ale i wykazie, mogą mieć 
pewne znaczenie dla spadkobierców oraz dla podmiotów poszukujących 
uprawnionych z tytułu praw autorskich. 

35 Por. orzeczenie SN z 5 marca 1971 r., II CR 686/70, LEX nr 6890.
36 https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ [dostęp: 21 sierpnia 2017 r.]. 
37 Będą one omówione w dalszej części cyklu. 
38 Dostęp: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/web/observatory/orphan-works-database; 

https://euipo.europa.eu/orphanworks/ [dostęp: 21 sierpnia 2017 r.].
39 Dyrektywa 2012/28/UE z 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych 

sposobów korzystania z utworów osieroconych.
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Ustanie autorskich praw majątkowych co do zasady następuje z chwilą 
upływu 70 lat od śmierci twórcy (por. art. 36 pr. aut.). W roku 2000 wy-
dłużono czas trwania tych praw z lat 50 do 70, wtedy też uregulowano 
szczegółowo zasady korzystania z utworów, w stosunku do których 
(w związku z tym wydłużeniem) odżyła ta ochrona (art. 125–127 pr. 
aut.). Obecnie w praktyce data, pod którą – w związku wygaśnięciem 
czasu trwania autorskich praw majątkowych – utwór wejdzie do domeny 
publicznej, może ulec zmianie, jeśli zostanie: a) ustalone inne niż pierwot-
nie funkcjonowało autorstwo (tożsamość autora), oraz b) ustalona inna 
(niż dotychczas znana) data śmierci tego autora. Utwór, który znajduje 
się w domenie publicznej, oznaczany jest znakiem przekreślonej litery 
C w kółku. Autorskie prawa osobiste są nieograniczone w czasie, trwają 
także po śmierci twórcy i są wykonywane przez osoby określone według 
zasad z art. 78 ust. 3 pr. aut. 

3. Rola notariuszy w procesie dokumentowania stworzenia utworu 
i zabezpieczania praw twórców 

Oczywistym jest, że notariusz nie jest uprawnionym do dokonywania 
poświadczeń twórczego charakteru utworu (lub jego fragmentu), nie jest 
biegłym. Z praktycznego punktu widzenia należałoby się zastanowić nad 
przyjmowaniem utworów w depozyt przez notariuszy oraz potwierdzaniem 
daty dokumentów. Przypadki te nie zdarzają się jeszcze często, ale mogą 
mieć znaczenie dla twórców. Moim zdaniem rola notariusza w procesie 
– nazwijmy to udokumentowania, udowodnienia stworzenia utworu, za-
bezpieczania praw twórców – może sprowadzać się do trzech przypadków.

Po pierwsze, notariusz może sporządzić akt notarialny (art. 91–92 pr. 
not.40), w którym strona oświadczy w danym dniu, że stworzyła utwór 
samodzielnie i jest według jej wiedzy jedynym jego autorem; oświadczy, 
że przysługują jej autorskie prawa osobiste i majątkowe. Wydaje się, że 
w akcie notariusz powinien opisać utwór, lub – o ile to możliwe – kopię 
utworu ustanowić jako załącznik. 

Po drugie, notariusz może poświadczyć (zgodnie z art. 96 pr. not.) 
kopię dokumentu (który zawiera utwór) z okazanym oryginałem doku-
mentu (rękopisem), lub poświadczyć samą datę okazania dokumentu, 
który zawiera utwór (np. grafikę, logo, scenariusz kampanii reklamowej). 
W praktyce można dopuścić poświadczenie elektroniczne (art. 97 ust. 2 

40 https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/t-j;1865.html Dz. U. z 2016 r., poz. 1796. 
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pr. not.) kopii utworu41 z okazanym dokumentem – będzie ono opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Po trzecie, notariusz może przyjąć na przechowanie42 wszelkiego ro-
dzaju dokumenty, także w zamkniętych kopertach (art. 106 pr. not.)43 oraz 
informatyczne nośniki danych (o których mowa w art. 79 pkt 6 pr. not.). 
Przyjęcie na przechowanie dokumentów oraz nośników nie musi mieć 
związku z dokonywaną u notariusza czynnością prawną44 (np. sporzą-
dzeniem testamentu obejmującego przedmiot depozytu, który ucieleśnia 
utwór – np. rękopis), jest samoistną (a nie akcesoryjną) czynnością nota-
rialną. W pierwszej kolejności należy ustalić, co może być przedmiotem 
depozytu w kontekście prawa autorskiego. 

Jak wskazywał M. Allerhand: „niepodobna jednak akceptować, by nota-
riusz miał przyjmować na przechowanie dokumenty, które nie mają żadnej 
wartości lub doniosłości prawnej, a celem złożenia nie jest też ich wydanie 

41  Poświadczenie może dotyczyć wersji elektronicznej dokumentu – skan, elektronicznej kopii 
dokumentu tradycyjnego, poświadczenie kopii tradycyjnej z dokumentu elektronicznego, 
por. D. Szostek, Wpływ rozporządzenia elDAS i nowej definicji dokumentu na praktyczne 
aspekty elektronicznego poświadczenia kopii dokumentu w znaczeniu znowelizowanego art. 
97 prawa o notariacie, „Rejent” 2016, nr 11, s. 36, 39. Na poważniejsze trudności wskazuje 
ten autor w przypadku poświadczeń dokumentów w postaci multimedialnej, ale dopuszcza na 
podstawie art. 98 dokonanie poświadczenia i sugeruje wpisanie adnotacji, iż jest to : „kopia” 
dokumentu elektronicznego przedłożonego do poświadczenia, s. 40.

42 Przechowania traktowanego zasadnie jako dwustronna czynność prawna realna, poza tym, że 
jest czynnością prawną (stosunkiem prawnym), jest także czynnością notarialną, do którego 
powstania (tego stosunku) konieczny jest sporządzony przez notariusza przy przyjęciu 
protokół; tak K. Maj, Zagadnienia konstrukcyjne przyjęcia na przechowanie przez notariusza, 
„KPN” 2016 nr 4, s. 83, 88, 105, dostęp: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_
Przeglad_Notarialny_ROK_1_(Nr_4)_PAZDZIERNIK_2016.pdf [dostęp: 21 sierpnia 
2017 r.]; oraz K. Maj, Przyjęcie na przechowanie przez notariusza – zagadnienia ogólne, 
„Rejent” 2015, nr 2 (286), s. 38 i nast., por. też co do charakteru umowy, ostatnie orzeczenie 
SN z 1 czerwca 2017 r., sygn. akt I CSK 590/16.

43 „Art. 106 § 1 stanowi, że notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, 
także w kopertach zamkniętych. Przepis ten jest powtórzeniem art. 107 § 1 zd. 1 rozporządzenia 
z 1933 roku. W czasie tworzenia tej normy zasadniczo jedynym nośnikiem dokumentów 
był papier i określenie „wszelkiego rodzaju” odnosiło się do materii dokumentów. Obecnie 
określenie to należy odnieść nie tylko do rodzaju informacji zawartej w dokumencie, ale także 
do rodzaju nośnika dokumentu, przy zachowaniu założonej przez ustawodawcę neutralności 
technologicznej” – tak zasadnie D. Celiński, Skutki zdefiniowania dokumentu w prawie 
cywilnym dla praktyki notarialnej przy czynności przyjmowania na przechowanie, dostęp: 
http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(Nr_4)_
PAZDZIERNIK_2016.pdf [dostęp: 21 sierpnia 2017r. ] s. 57,

44 Por. K. Maj, który wyraźnie wskazuje, iż wymóg zaistnienia związku przyjęcia depozytu 
z dokonywana czynnością notarialną dotyczy tylko pieniędzy i papierów wartościowych, K. 
Maj, Zagadnienia…, s. 102 i 106. 
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innej osobie”45. Natomiast A. Oleszko podaje, iż „chodzi o dokumenty, 
do których «przywiązane jest prawo», ale także takie, które prawnie są 
doniosłe, jak np. testamenty własnoręczne (art. 949 k.c.)”46. Wydaje się, 
że przykładem takiego dokumentu może być przywołany powyżej ręko-
pis utworu, ale i kopia (jedyna) utworu, które są o tyle prawnie doniosłe, 
że związane są z nimi prawa autorskie (i pewne szczególne uprawnienia 
w przypadku oryginału). To, czy przyjmowana może być każda kopia 
utworu, jest kwestią nieco dyskusyjną – uważam, że należy w tym zakre-
sie udzielić odpowiedzi pozytywnej. W praktyce tak poświadczenie, jak 
i przyjęcie na przechowanie może być szczególnie istotne w przypadku: 
„pomysłów” scenariuszy filmowych (plots, tv formats), scenariuszy kam-
panii reklamowych; know-how (nieujawnionych informacji, poufnych 
receptur) – pozwoli m.in. zabezpieczyć interesy autora (który będzie mógł 
wykazać swoiste pierwszeństwo), będzie istotne w przypadku, gdy będzie 
on np. przekazywał scenariusz na konkurs, załączał do oferty przetargowej47.

Zgadzam się z poglądem D. Celińskiego, iż: „deponowany dokument 
musi cechować pewna doniosłość prawna, to znaczy: musi mieć on zna-
czenie dla określonych osób, przy czym nie zawsze musi bezpośrednio 
przekładać się na ich prawa i obowiązki”48. Dlatego uważam, że może 
nim być także kopia utworu (i to nie tylko jedyna, która się zachowała), 
ale i kopia cyfrowa (elektroniczna). Przywołany autor zajął stanowisko 
(co prawda nie odwołując się wprost do pojęcia utworu), iż przedmiotem 
depozytu mogą być dokumenty papierowe, które „mogą obejmować tak-
że zapis w postaci graficznej innej niż tekst, jak na przykład wszelkiego 
rodzaju plany, schematy, rysunki itp. W przypadku dokumentów elektro-
nicznych mogą to być również nośniki obejmujące nagranie dźwiękowe, 
wizualne lub audiowizualne”49. Zauważmy, że bardzo często te nagrania 
będą utworami (np. audiowizualnymi), przedmiotami praw pokrewnych 
(fonogramami, por. art. 94 ust. 1 pr. aut. lub wideogramami, por. art. 94 
ust. 2 pr. aut.), w praktyce są one obecnie utrwalane na nośnikach zapisu 
cyfrowego. W związku z tym aktualna staje się kolejna kwestia tzw. de-
pozytu elektronicznego. 

45 M. Allerhand, Komentarz, s. 153, podaje za: A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz, 
Część II, LexisNexis, 2012, komentarz do art. 106, teza nr 4. 

46 A. Oleszko, Prawo o notariacie…
47 Będzie to dodatkowe zabezpieczenie poza klauzulą poufności. 
48 D. Celiński, Skutki zdefiniowania…, s. 53.
49 Tamże.
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Przyjęty na przechowanie może być nie tylko dokument, ale i informa-
tyczny nośnik danych (nośnik zawierający kopię cyfrową utworu, w tym 
programu komputerowego, czy też niekiedy bardzo cenne kody źródłowe 
programu). Na podstawie art. 79 pkt 6 pr. not., nośnik danych należy in-
terpretować zgodnie przepisami o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, t.j. 
2017 r., poz. 570, dalej powoł. jako: i.dz.p.r.z.p.). Słowniczek pojęć z art. 3 
i.dz.p.r.z.p. zawiera m.in. definicję takich pojęć jak: informatyczny nośnik 
danych: to „materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywa-
nia i odczytywania danych w postaci cyfrowej” (pkt 1), od którego należy 
odróżnić dokument elektroniczny – „stanowiący odrębną całość znaczenio-
wą zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej 
i zapisany na informatycznym nośniku danych”. Takim nośnikiem mogą 
być dyskietki, płyty CD/DVD50, ale – jak się wydaje – także pendrive, 
dysk zewnętrzny pamięci. Przekazany w notarialny depozyt elektronicz-
ny może być nie tylko nośnik pochodzący od podmiotu realizującego 
zadania publiczne. Interesujący problem związany jest z tym, że przyjęty 
na przechowanie nośnik danych, o którym mowa w art. 79 pkt 6 pr. not., 
ma być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego 
treścią. Nie chodzi tylko o jego zabezpieczenie przed ingerencją w treść 
(integralność danych), ale zabezpieczenie przed zapoznaniem się z jego 
treścią. Koperta i to zabezpieczenie powinny być zaopatrzone w podpis 
składającego. Natomiast w przypadku dyskietki, płyty, pendrive’a – za-
sadnie przyjmuje się, iż same w sobie stanowią one to zabezpieczenie51. 
Nie ma podstaw, aby konstruować wymóg szyfrowania danych52. 

Zgadzam się z poglądem D. Celińskiego, że „aktualnie przedmiotem 
depozytu mogą być wszelkie dokumenty, w tym również dokumenty 
elektroniczne, które mogą, lecz nie muszą, być deponowane w sposób 
uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią”53. Zasadny jest postulat 
tego autora, iż „strona nie musi umieścić dokumentów elektronicznych 
na informatycznym nośniku danych, który zdeponuje u notariusza, lecz 
może przesłać je na przykład pocztą elektroniczną (mailem) lub przy 

50 Tak podaje A. Oleszko, Prawo o notariacie… 
51 Na uzasadnienie tego stanowiska podaję za D. Celińskim: iż w uzasadnieniu projektu ustawy 

przyjęto, iż ten informatyczny nośnik danych należy traktować jako kopertę lub teczkę, 
w której znajduje się dokument; D. Celiński, Skutki zdefiniowania…, s. 48.

52 Por. też pkt 4 rozporządzenia, o który mowa poniżej. 
53 D. Celiński, Skutki zdefiniowania…, s. 54.
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wykorzystaniu tzw. łączności bluetooth”54. Oczywistym jest, że notariusz 
musi zadbać w takim przypadku, aby ten dokument elektroniczny został 
zapisany „na odpowiednim nośniku w sposób gwarantujący trwałość 
i integralność zapisu”55, czyli zabezpieczyć przed zmianami, które mają 
wpływ na informacje (treści) w nim zawarte56. Istotnym spostrzeżeniem 
praktycznym jest to, że każda kolejna kopia (kolejny backup) nie pozbawia 
go cechy oryginalności57. D. Celiński przyjmuje, i chyba należy się z tym 
zgodzić, iż sposób przechowywania zależy wyłącznie od uznania samego 
notariusza; jego zdaniem jest dopuszczalne „przechowywanie zdeponowa-
nego dokumentu elektronicznego na dowolnym informatycznym nośniku 
danych, np. na dysku twardym komputera, na płycie CD/DVD/BD, na tzw. 
pendrive”, a nawet w tzw. chmurze obliczeniowej58. 

Przyjmuje się, że dokument elektroniczny może być przechowywa-
ny59 przez notariusza na podstawie art. 106 § 1 pr. not. jako „dokument”60 
albo jako „dane” umieszczone na informatycznym nośniku danych, za-
bezpieczonym w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią, 
stosownie do art. 106 § 2 pr. not. Do informatycznego nośnika danych, 
o którym mowa w art. 79 pkt 6 pr. not., stosuje się odpowiednio przepisy 
wydane na podstawie art. 5 ust. 2 c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o na-
rodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506). 
Oznacza to w praktyce, że będzie mieć zastosowanie do tego depozytu 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 listopada 
2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informa-
tycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne 
przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. z 2006, nr 206, poz. 
1519). Wprowadzanie w kolejnych aktach wykonawczych, tj. do pr. not. 

54 Tamże.
55 Tamże, s. 54–55.
56 Tamże, s. 55, przy czym chodzi tu o oryginalność w znaczeniu potocznym; przy utworach 

sporządzanych w wersji elektronicznej w ogóle traci znaczenie podział na oryginał (ten, który 
wyszedł spod ręki autora – por. art. 19 ust. 3 pr. aut.) i kopię w dotychczasowym znaczeniu. 

57 Tak D. Celiński, Skutki zdefiniowania…, s. 55, i przywołane przez niego stanowiska  
D. Szostka; ten pierwszy autor zasadnie też wskazuje, iż różnice w metadanych dokumentu 
(przede wszystkim dotyczące daty utworzenia) nie mają wpływu na informacje w nim 
zawarte. Chociaż z punktu widzenia prawa autorskiego – udowodnienia daty stworzenia 
utworu – okoliczność ta może mieć znaczenie; zalecane byłoby wskazywanie daty stworzenia 
utworu w treści samego dokumentu. 

58 D. Celiński, Skutki zdefiniowania…, s. 55.
59 Tamże.
60 Który nie będzie zapisany na elektronicznym nośniku danych. 
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wymogów technicznych, byłoby chyba niecelowe. Ewentualnie organy 
samorządu notarialnego mogą rozważać, po zasięgnięciu odpowiednich 
opinii, rekomendowanie pewnych bezpiecznych rozwiązań, minimalnych 
standardów rozwiązań technologicznych. 

Jeśli przyjąć postulowany w literaturze pogląd61, iż przysłanie, a po-
tem wydanie będącego w depozycie dokumentu elektronicznego, np. 
pliku z utworem62 (niezapisanego na informatycznym nośniku danych), 
mogłoby nastąpić poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej lub 
wiadomości MMS na numer telefonu – otwarłoby to drogę dla nowych 
możliwości archiwizowania (zabezpieczania) utworów w wersji elek-
tronicznej. W przypadku wydania takiego depozytu niezbędne będzie 
uzyskanie odpowiedniego potwierdzenia od odbiorcy (z jego urządzenia). 
Zastanawiam się, czy w przypadku, gdy zdeponowany dokument elek-
troniczny został wysłany e-mailem, rzeczywiście wystarczające będzie 
uczynienie przez notariusza w księdze depozytowej adnotacji o jego dacie 
i godzinie wysłania63. Natomiast w pełni zgadzam się z poglądem Dariusza 
Celińskiego, iż protokół spisany w trybie art. 107 par. 1 pr. not., w którym 
określone będzie, komu i na jakich warunkach ma być wydany dokument 
(w tym dokument elektroniczny), stanowi bezwzględny wymóg dokonania 
czynności64. Jak słusznie zauważa Krzysztof Maj, przyjmowanie na prze-
chowanie jest stosunkiem zobowiązaniowym (realnym), który ma swoje 
źródło w umowie pomiędzy składającym a notariuszem, i to protokół jest 
konieczny do powstania tego zobowiązania65. Pierwszy z przywołanych 
powyżej autorów trafnie odnotowuje, iż czynność notarialna nie może 
dojść do skutku w sposób dorozumiany, np. poprzez przesłanie e-mailem 
przedmiotu depozytu i żądania przyjęcia go (lub podania wszystkich in-
formacji wymaganych na potrzeby sporządzenia tego protokołu). 

Przywołane kwestie tylko wstępnie zarysowują nowe sfery działalności 
notariuszy, wymagające nie tylko ustalenia wykładni przepisów prawa, ale 
i przygotowania technicznego oraz informatycznego.

61 D. Celiński, Skutki zdefiniowania…, s. 56. 
62 W szczególności w praktyce mogłoby mieć to znaczenie, jeśli utwór nie był dotąd 

publikowany, i autor przekazuje w depozyt utwór (czy to jego wersję tradycyjną – rękopis, 
czy elektroniczną), który ma być wydany jednemu ze spadkobierców, zapisobiorcy, lub 
osobie, na którą zostaną przeniesione – po spełnieniu pewnych warunków – autorskie prawa 
majątkowe. 

63 Tak D. Celiński, Skutki zdefiniowania…, s. 59.
64 Tamże, s. 57.
65 K. Maj, Zagadnienia…, s. 98–99, 105–106.
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***
W kolejnej części cyklu przedmiotem rozważań będzie utwór. Notariusze 

korzystają z utworów, np. literackich, naukowych, stron WWW (zamawiają 
swoje strony internetowe), dołączają utwory – tj. ich kopie, np. projek-
tów architektonicznych do aktów notarialnych. Wyjaśnimy, kiedy mamy 
do czynienia z utworem, zastanowimy się także, czy np. projekty aktów 
notarialnych, projekty umów mogą być i w jakim zakresie przedmiotem 
ochrony autorskoprawnej, oraz jakie rodzi to konsekwencje praktyczne. 
Następnie rozważymy, co oznaczałoby w ramach prawa autorskiego za-
kwalifikowanie aktu notarialnego do kategorii dokumentu urzędowego.


