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Wokół pojęcia utworu w prawie autorskim

1. Uwagi ogólne 

Kluczowym pojęciem dla prawa autorskiego jest „utwór”. Jego zna-
czenie na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest 
nieco odmienne niż w innych naukach humanistycznych. Znana jest przy-
kładowo koncepcja dzieła otwartego Umberto Eco, która głosi, że „każde 
dzieło sztuki, nawet jeśli jest dziełem skończonym, wymaga od odbiorcy 
swobodnej i twórczej reakcji, choćby dlatego, że odbiorca nie może go 
naprawdę zrozumieć, jeśli nie stworzy go na nowo w akcie kongenialnej 
współpracy z autorem”1. Z kolei w pewnym sensie poprzednikiem U. 
Eco był Roman Ingarden, którego koncepcja estetyczna odwołuje się do 
tzw. miejsc niedookreślonych w każdym dziele (zakładająca, że to, czego 
twórca nie wyraził, odbiorca musi sobie wyobrazić). Ingarden był autorem 
opracowań, które wywarły wpływ na prawo autorskie2. Jego poglądy były 
przywoływane w polskiej literaturze prawniczej, inspirowały prawników 
zajmujących się prawem autorskim3. 

* Katedra Prawa Własności Intelektualnej, WPiA UJ. 
1 Opisana po raz pierwszy w: U. Eco, Dzieło otwarte: Forma i nieokreśloność w poetykach 

współczesnych, przekład: L. Eustachiewicz, J. Gałuszka, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, K. 
Żaboklicki, Warszawa 2008, s. 71. I w tej koncepcji można doszukać się inspiracji Eco 
poglądami oraz twórczością J.L. Borgesa.

2 Ingarden zaprezentował też szczegółową teorię budowy dzieła. Por. m.in. R. Ingarden, O poznawaniu 
dzieła literackiego, Lwów 1937; Szkice z filozofii literatury, Łódź 1947; Studia z estetyki, Warszawa 
1970, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, Kraków 1973; O poznawaniu dzieła literackiego, 
przeł. Danuta Gierulanka, Warszawa: PWN 1976; Formy obcowania z dziełem literackim, 
„Wiadomości Literackie” 1993, nr 7, s. 3; por. też W sprawie budowy dzieła literackiego. Profesorowi 
Markiewiczowi w odpowiedzi, „Pamiętnik Literacki” 1964, nr 1, s. 183–202; Zakończenie dyskusji 
z prof. Markiewiczem, „Pamiętnik Literacki” 1964, nr 2, s. 435–438.

3 Por. np. A. Kopff transponował Ingardenowską teorię strukturalnej budowy dzieła na grunt 
prawa autorskiego, nadto utożsamia on utwór ingardenowski z obiektem niematerialnym, tenże, 
Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, „ZN UJ” 1961, 
z. 83, s. 6, 16; R. Markiewicz, Dzieło literackie i jego twórca w prawie autorskim, „UJ Rozprawy 
habilitacyjne” 1984, z. 81, s. 22; J. Barta, Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów 
prawa autorskiego, „ZN UJ PWiOWI” 1980, z. 20, s. 11 i nast., czy ostatnio W. Machała, Utwór. 
Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013, s. 12; w odniesieniu do „miejsc niedookreślonych” 
i ich znaczenia dla artystycznych wykonań utworu por. też T. Trafas, Wykonanie muzyczne i jego 
ochrona w świetle prawa autorskiego, PWiOWI, Kraków–Warszawa 1989, np. s. 24–25.
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Pojęcie „utwór” może być także odczytywane jako (dzieło) literackie, 
czyli „językowy twór sensowny (wypowiedź) spełniający warunki lite-
rackości, przyjęte w danym czasie i środowisku, szczególnie zaś warunek 
odpowiedniości względem uznawanych standardów artyzmu”4. 

2. Utwór w przepisach prawa i orzecznictwie 

W świetle obecnie obowiązującej5 polskiej ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych „utworem jest każdy przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, nieza-
leżnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia” (art. 1 ust. 1). 
Przywołana definicja nie odbiega zasadniczo od tych, którymi posługują 
się ustawy innych krajów. Przykładowo w ustawie niemieckiej § 2 ust. 
2 określa, że „utworami w rozumieniu ustawy są wytwory o osobistym, 
duchowym charakterze”6. Ustawa włoska natomiast w art. 1 obejmuje 
ochroną wytwory intelektualne o charakterze kreacyjnym, należące do 
literatury, muzyki, sztuk plastycznych, architektury, teatru kinemato-
grafii, niezależnie od sposobu wyrażenia7. Są też ustawy, np. brytyjska, 
które nie przewidują żadnej definicji, a jedynie wymieniają przykładowe 
rodzaje utworów. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że w świetle konwencji 
berneńskiej, która jest podstawowym wzorcem ochrony dla państw, które 
do niej przystąpiły, także Polski, „określenie ‘dzieła literackie i artystycz-
ne’ obejmuje wszystkie dzieła literackie, naukowe i artystyczne, bez 
względu na sposób lub formę ich wyrażenia, takie jak książki, broszury 
i inne pisma, odczyty, przemówienia, kazania i inne dzieła tego rodzaju, 
dzieła dramatyczne lub dramatyczno-muzyczne, dzieła choreograficzne, 
muzyczne ze słowami lub bez słów, dzieła filmowe oraz zrównane z nimi 
dzieła wyrażane w podobny sposób jak film; dzieła rysunkowe, malarstwo, 
dzieła architektoniczne, rzeźby, dzieła rytownicze i litograficzne; dzieła 
fotograficzne oraz zrównane z nimi dzieła wyrażane w podobny sposób jak 

4 Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wyd. Ossolińskich, Wrocław 1976, s. 88. 
5 Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r., t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, zm. 1089. 
6 Por. w oryginale: „Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen” 

oraz w dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oficjalnej wersji angielskojęzycznej 
tłumaczenia ustawy autorstwa U. Reusch: „Only the author’s own intellectual creations 
constitute works within the meaning of this Act; dostęp: https://www.gesetze-im-internet.de/
englisch_urhg/englisch_urhg.html#p0015, (grudzień 2017 r.).

7 Por. w oryginale: Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere 
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, 
al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
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fotografia; dzieła sztuki użytkowej, ilustracje, mapy geograficzne, plany, 
szkice i dzieła plastyczne dotyczące geografii, topografii, architektury lub 
innych nauk”8. Przy czym sama konwencja nie określa szczegółowych 
przesłanek uzyskania ochrony autorskoprawnej9.

Z kolei na poziomie unijnym, mimo wydania licznych dyrektyw z za-
kresu prawa autorskiego nie wprowadzono w żadnej z nich uniwersalnej 
definicji utworu10,. 

W tym kontekście natomiast wypowiadał się kilkakrotnie Trybunał Spra-
wiedliwości UE. W jednym ze swoich rozstrzygnięć11 wyjaśnił, że: „(…) 
autor, wyłącznie w drodze wyboru, układu i połączenia słów ma możliwość 
wyrażenia swojej twórczej inwencji w sposób oryginalny i stworzenia 
rezultatu stanowiącego twórczość intelektualną (…), nie można wyklu-
czyć, że niektóre z oderwanych zdań czy też nawet niektóre części zdań 
zawartych w danym tekście będą w stanie oddać oryginalność publikacji 
takiej jak artykuł prasowy, ukazując czytelnikowi element artykułu, który 
sam w sobie stanowi wyraz własnej twórczości intelektualnej jego autora 
(…). W świetle powyższego powielenie wycinka utworu podlegającego 
ochronie, składającego się, podobnie jak ten, którego dotyczy postępowa-
nie przed sądem krajowym, z 11 kolejnych słów zawartych w utworze, 
może stanowić częściowe zwielokrotnienie (…), jeśli w wycinku tym 
8 W języku angielskim, jednym z oficjalnych języków konwencji, art. 1 pkt 1 brzmi: „(1) 

The expression «literary and artistic works» shall include every production in the literary, 
scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as 
books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the 
same nature; dramatic or dramaticomusical works; choreographic works and entertainments 
in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which 
are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, 
painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which 
are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied 
art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, 
topography, architecture or science”; jest to wersja zrewidowana w lipcu 1971 r. (potem we 
wrześniu 1979) w Paryżu; obecnie obowiązuje ona w 185 krajach – stronach konwencji, 
dostęp: http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=283693 (grudzień 2017 r.).

9 W art. 1 pkt 2 doprecyzowano jedynie, że kraje będące stroną konwencji mogą postanowić, czy 
utwory (niektóre ich kategorie) będą podlegać ochronie dopiero po utrwaleniu w materialnym 
nośniku („they have been fixed in some material form”), na temat tzw. formalności w prawie 
autorskim por. uwagi zawarte w poprzednim artykule z cyklu. 

10 Jedynie programy komputerowe i bazy danych mają „własne” dyrektywy, także w odniesieniu 
do fotografii próbowano doprecyzować kryterium twórczości – przy czym nie zmienia to 
zasadności generalnej tezy o braku harmonizacji pojęcia utworu „jako takiego” w prawie 
unijnym. 

11 Wyrok z 16 lipca 2009 r., sygn. akt C-5/08, w sprawie Infopaq International A/S/Danske 
Dagblades Forening, dostęp: http://curia.europa.eu/, (grudzień 2017 r.).
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został odtworzony element utworu, który jako taki stanowi wyraz własnej 
twórczości intelektualnej autora”12. 

Z uwagi na charakter orzeczeń wydanych w trybie prejudycjalnym 
Trybunał Sprawiedliwości UE nie przesądził twórczego charakteru kon-
kretnych fragmentów tekstu składających się z 11 słów, pozostawił tę 
kwestię do rozstrzygnięcia sądowi krajowemu. Wyraźnie Trybunał uznał 
jednak, że pojedyncze słowo nie jest utworem („słów, które rozpatrywane 
oddzielnie nie stanowią jako takie twórczości intelektualnej autora, który 
ich używa”). Oczywistym jest zatem, że wskazanego orzeczenia nie można 
odczytywać jako generalnego stanowiska Trybunału, iż taki krótki tekst 
(11 słów) jest utworem (lub twórczym jego fragmentem). Zarówno krótszy 
tekst (np. limeryk) będzie mógł mieć charakter twórczy, jak i dłuższy niż 
11 słów, będzie go pozbawiony. 

Polski sąd dla dokonania oceny, czy dany rezultat działalności inte-
lektualnej może być uznany za utwór i tym samym podlegać ochronie, 
musi zweryfikować spełnienie trzech przesłanek, tj. czy 1) jest przeja-
wem działalności twórczej; 2) o indywidualnym charakterze; 3) ustalony 
w jakiejkolwiek postaci. Pozostałe zaś cechy wymienione w przytoczonej 
powyżej definicji z art. 1 ust. pr. aut. nie są relewantne dla przyznania 
ochrony. Nie ma zatem znaczenia, czy dany wytwór został stworzony dla 
celów praktycznych, czy też wzbogaca dotychczasowy dorobek artystyczny 
czy jest doniosły kulturowo i wreszcie jakimi został stworzony środkami. 
Utworem może być tylko wytwór procesu intelektualnego (nawet przy-
padkowego) człowieka13, a nie zwierzęcia. Nie zmienia tego stanu ugoda 
zawarta pomiędzy D. Slatterem (posiadaczem i właścicielem nośników 
fotografii wykonanych przez małpę – makaka czubatego o imieniu Naruto) 
a organizacją zajmującą się ochroną praw zwierząt (PETA), na mocy któ-
rej zobowiązał się on do wypłaty im 25% wynagrodzenia uzyskiwanego 
z tytułu dysponowania tymi fotografiami14. Ugoda została zawarta po 
wniesieniu przez PETA odwołania od wyroku sądu, w którym odmówiono 
tym fotografiom statusu utworu i ochrony autorskoprawnej. Nie są utwo-
rami posiadające walory estetyczne twory przyrody. Ciekawym i coraz 

12 Tenże wyrok.
13 Bez względu na jego wiek, stan umysłu, zdolność do czynności prawnych – stworzenie utworu 

jest czynnością faktyczną; prawa autorskie powstają na rzecz twórcy „automatycznie”, bez 
konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności; wykonywanie tych praw (zawieranie 
umów) wymaga oczywiście posiadania zdolności do czynności prawnych.

14 Z przeznaczeniem na ochronę Naruto i zapewnienie mu odpowiednich warunków życia.
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bardziej doniosłym prawnie zagadnieniem, które tylko tu sygnalizujemy, 
jest kwalifikacja prawna wytworów sztucznej inteligencji15.

Dla uzyskania ochrony istotne jest natomiast to, aby dany wytwór człowie-
ka został ustalony w jakiejkolwiek postaci, a zatem aby został „uzewnętrz-
niony” (np. zapisany), zaprezentowany w dowolnej formie (np. odczytany, 
zagrany, wyświetlony) innym osobom. Wskazane dwie pierwsze najistot-
niejsze przesłanki, jak łatwo zauważyć, nie są w pełni czytelne. Dlatego też 
ich wyjaśnieniu poświęcono w literaturze przedmiotu i orzecznictwie wiele 
miejsca. Spośród licznych ujęć można przytoczyć najbardziej ugruntowane 
obecnie, prezentowane przez Janusza Bartę i Ryszarda Markiewicza. Autorzy 
ci wyjaśniają, że „cecha twórczości spełniona jest wówczas, gdy istnieje 
subiektywnie nowy wytwór intelektu; jest ona zatem ujmowana wyłącznie 
w płaszczyźnie nowości subiektywnej i zorientowana retrospektywnie”16. 
Natomiast indywidualność dzieła (określana też jako „piętno osobiste”)17 
„związana jest z oceną, czy istnieją w nim właściwości związane z niepo-
wtarzalną osobowością człowieka”18. Istotne trudności w praktyce łączą się 
nie tylko z odnalezieniem w danym wytworze owych przesłanek, ale też 
z określeniem wystarczającego ich pułapu. Problem ten został doskonale ujęty 
w wyroku krakowskiego Sądu Apelacyjnego, w którym wskazano, że „nie 
da się generalnie oznaczyć minimum indywidualności, które stanowiłoby 
wartość progową dla uzyskania ochrony w prawie autorskim i pozwalałoby 
w sposób dostatecznie bezpieczny rozróżniać wytwory intelektualne zdatne 
i niezdatne do ochrony”19. Wskazane trudności sprawiają, zdaniem przy-
wołanego sądu, że niejednokrotnie indywidualna ocena danego rezultatu 
intelektualnego dokonywana jest intuicyjnie. Z takim rozwiązaniem należy 
się zgodzić – zasadniczo nie mamy często innej alternatywy, uwzględniając 

15 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 , str. 106 oraz 
np. K. Kurosz, Zawieranie umów przez sztuczną inteligencję (systemy autonomiczne) a wady 
oświadczenia woli – wprowadzenie do problemu, s. 73 i nast.; P. Księżak, Zdolność prawna 
sztucznej inteligencji (AI), s. 63 i nast. obydwaj (w:) Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa 
dedykowana prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. W. Robaczyński, Łódź 2017.

16 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, op.cit., s. 49.
17 Dodatkowo można wskazać, iż pierwsza polska ustawa z 1926 r. (tj. z 1935 nr 26, poz. 176) 

w art. 1 stanowiła: „Przedmiotem prawa autorskiego jest od chwili ustalenia w jakiej bądź 
postaci (słowem żywem, pismem, drukiem, rysunkiem, barwą, bryłą, dźwiękiem, mimiką, 
rytmiką) każdy przejaw działalności duchowej, noszący cechę osobistej twórczości. (…) 
cały obszar produkcji literackiej, naukowej, a także praktycznej, o ile ostatnia posiada ślady 
indywidualnego ujęcia treści”.

18 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, op. cit., s. 49.
19 Wyrok z 29 października 1997 r., sygn. akt I ACa 477/97; którego autorem uzasadnienia był 

sędzia SA, prof. B. Gawlik. 
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proces decyzyjny człowieka (sędziego). Przy czym należy postulować, aby ta 
intuicja sędziego była podbudowana kryteriami słusznościowymi, biorąc pod 
uwagę wynikające z monopolu autorskoprawnego konsekwencje. Z jednej 
bowiem strony uwzględnić należy potencjalnego autora, któremu przyznaje 
się wyłączność na kilkadziesiąt lat; z drugiej zaś społeczeństwa, które zo-
staje ograniczone w korzystaniu przez ten czas (a w pewnym wymiarze tj. 
jeśli chodzi o prawa osobiste nawet na wieczność). Ważenie tych interesów 
powinno być w każdym przypadku granicznym (nie tylko drobnych rezul-
tatów działalności intelektualnej, ale i „pomysłów”) szczególnie wnikliwe. 

Poza brakiem precyzyjności wskazanych terminów, na ten stan rzeczy 
– tj. trudność w ustaleniu kryteriów ochrony – wpływa także różnorodność 
obiektów chronionych w ramach prawa autorskiego20. Zgodnie z ust. 2 
art. 1 ustawy ochronie mogą podlegać m.in. takie utwory jak: wyrażone 
słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi21, kartogra-
ficzne (mapy samochodowe, miast)22, fotograficzne23, architektoniczne, 
muzyczne i inne. 

Wymienione tu kategorie utworów mają jedynie charakter przykła-
dowy, katalog ten jest otwarty, a ochroną objęte mogą zostać także inne 
postaci wytworów intelektualnych. Zaliczyć do nich można także: strony 
internetowe, blogi (wpisy na blogach), wizytówki (z elementami graficz-
nymi), wystrój wnętrz (projekty wystroju wnętrz, aranżacji), projekty 
architektoniczne, utwory audiowizualne. Przedmiotem ochrony są utwory 
„tradycyjne” (plastyczne malowane na płótnie), jak i powstałe w wyniku 

20 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, op. cit., s. 39.
21 Przy czym pojedyncze słowo może być wykorzystywane jako zarejestrowany w UP RP 

znak towarowy, co niesie ze sobą dla uprawnionego wyłączność używania go w określonych 
klasach towarów lub usług. 

22 Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 28 grudnia 2011 r., sygn. akt I ACa 639/11; co prawda 
teza nie najlepiej oddaje istotę sprawy („Mapa stanowiąc odzwierciedlenie rzeczywistości 
może być wykonana bez tego twórczego i indywidualnego zaangażowania i wówczas nie 
będzie utworem w rozumieniu prawa autorskiego”), w której uznano że doszło do naruszenia 
prawa autorskiego w związku z wykorzystaniem fragmentu mapy – tj. umieszczeniem na 
stronie internetowej. Szczegółowo na temat ochrony map por. K. Felchner, J. Marcinkowska, 
Mapa (plan miasta) w świetle prawa własności intelektualnej, (w:) Spory o własność 
intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi 
Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 201 i nast.

23 Stosunkowo najpełniej i bardzo racjonalnie istotę twórczości w fotografii wyjaśnił TS UE 
w orzeczeniu z 1 grudnia 2011 r., sygn. akt C-145/10. Przedmiotem sporu była fotografia 
przedstawiająca kilkuletnią dziewczynkę N. Kampusch, sporządzona przez E.M. Painer. 
W wielu przypadkach zdjęcia przedstawiające notariusza (za wyjątkiem zdjęcia do paszportu 
lub dowodu osobistego), zdjęcia pomieszczeń kancelarii, budynku kancelarii będą uznane za 
utwory, które co prawda czasami wykazują niewielki stopień twórczości.
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postępu technicznego (programy komputerowe). Rozwój technologicz-
ny (technika cyfrowa) niekiedy zaciera do niedawna klarowne różnice 
pomiędzy poszczególnymi kategoriami utworów (dotyczy to utworów 
multimedialnych, gier komputerowych i wykorzystywanych w nich tra-
dycyjnych, ale w wersji cyfrowej utworów24). Wskazane zróżnicowanie 
utworów przejawia się nie tylko w bogactwie ich rodzajów, lecz także ich 
„rozmiarze” (w odniesieniu do muzycznych, np. kilkunastosekundowe tzw. 
dzwonki w telefonie i rozbudowane koncerty symfoniczne). 

Prawo autorskie obejmuje ochroną utwory w pełni samodzielne, jak 
i bazujące na cudzej twórczości tzw. opracowania (inaczej jeszcze okre-
ślane jako utwory zależne). Do tej drugiej kategorii ustawa (art. 2) zalicza 
tłumaczenia, przeróbki, adaptacje; wykorzystują one elementy twórcze 
z utworu wcześniejszego tzw. (macierzystego)25. Zatem w takim utworze 
zależnym „splatają się” elementy twórcze pochodzące od twórcy dzieła 
macierzystego i twórcy wtórnego. Jak wyraźnie ujął to Sąd Najwyższy: 
„tłumaczenie z języka obcego na język polski może być utworem w rozu-
mieniu ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jeżeli 
zawiera niezbędne cechy, które musi posiadać każdy utwór. Musi to więc 
być taki przejaw działalności twórczej, który ma indywidualny charakter”26. 
Aby wykreowany został nowy utwór zależny, opracowujący go twórca 
musi dodać od siebie nowe elementy twórcze, które uzasadnią przyznanie 
mu ochrony. Przykładowo, przeróbka budynku związana z remontem ka-
pitalnym, nadaniem nie tylko nowej funkcji, ale i nowego „wyglądu” tego 
budynku, może doprowadzić do powstania utworu zależnego. Prawa do 
utworu zależnego co prawda powstają automatycznie, ale dopóki trwają 
autorskie prawa majątkowe do utworu macierzystego, trzeba uzyskać zgodę 
jego twórcy lub innego podmiotu uprawnionego, np. spadkobierców, na 
legalne korzystanie z takiego utworu zależnego. W praktyce najczęściej 
do wyrażenia tej zgody dochodzi w umowie licencyjnej (lub rzadziej umo-
wie przenoszącej prawa majątkowe). Będziemy o tym aspekcie jeszcze 
wspominać w kolejnym artykule dotyczącym umów. Przykładowo, umowy 
zawierane (oczywiście nie zawsze w formie aktu notarialnego) pomiędzy 
właścicielem nieruchomości gruntowej (deweloperem) a architektem 
dotyczące nabycia praw autorskich do zamówionego projektu budynku 

24 Kwestia ta była sygnalizowana w uzasadnieniu orzeczenia dot. mapy, przywołanego w przypisie 
23, w której sąd „kwalifikuje” mapę (cyfrową) jako część programu komputerowego, można 
jednak zastanawiać się, czy czyni to zasadnie. 

25 Formuła ta jest bardzo szeroka. 
26 Wyrok SN z 24 lipca 2007 r., sygn. akt II CSK 66/09, LEX 794575. 
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(utworu architektonicznego) powinny regulować kwestie praw zależnych27 
(dokonywania zmian, przeróbek, które na etapie realizacji inwestycji mogą 
okazać się niezbędne). 

Czerpanie z dorobku innych jest w pewnym sensie nieodzownym ele-
mentem rozwoju ludzkości, począwszy od procesu edukacyjnego, przez 
twórczość artystyczną i naukową, po działalność gospodarczą. Stąd inną, 
poza utworami zależnymi, formułą, którą dostrzega prawo autorskie, jest 
twórczość inspirowana. Utwór inspirowany tym różni się od zależnego, 
i stąd zaliczany jest do kategorii twórczości samodzielnej, że inspirujący 
przejmuje tylko nietwórcze elementy z utworu inspirującego. Jak zostało 
to wyjaśnione w orzeczeniu Sądu Najwyższego: „Za zasadnicze kryterium 
odróżniające utwór inspirowany od utworu zależnego, będącego opracowa-
niem, przyjmuje się takie twórcze zmodyfikowanie elementów dzieła inspi-
rującego, że o charakterze dzieła inspirowanego decydują już jego własne, 
indywidualne elementy, a nie elementy przejęte”28. Przy czym to twórcze 
zmodyfikowanie nie może dotyczyć przejętych elementów chronionych 
z utworu inspirującego29. Ustawa tylko w jednym przepisie doprecyzowuje 
status utworów inspirowanych, gdy stanowi: „za opracowanie nie uważa 
się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem” (art. 2 
ust. 4). O ile w porównaniu do utworu zależnego ustawodawca wyraźnie 
dopowiedział obowiązek wymienienia na jego egzemplarzach twórcy 
i tytułu utworu pierwotnego, to taki obowiązek ustawowy nie dotyczy 
utworu inspirującego. Nie mniej jednak w pewnych sytuacjach powinność 
wymienienia autora inspirującego nas może wynikać z dobrego tonu, mieć 
źródło w dobrych obyczajach naukowych. Powracając do początkowego 
fragmentu naszego artykułu, łatwo odnaleźć zastosowanie tej koncepcji 
utworów inspirowanych w twórczości U. Eco30.

Dokonując dalszej analizy dotyczącej utworów, wspomnieć należy 
regulację ustawową przewidzianą w art. 3. Wymienia ona takie katego-
rie, jak: zbiory, antologie, wybory, bazy danych. Bez względu na status 
autorskoprawny ich części składowych, ochronie może podlegać układ i/
lub wybór i/lub zestawienie. Jeśli jednak dobór czy układ są oczywiste, 

27 Prawa zależne są traktowane szczególnie w sferze obrotu prawnego prawami majątkowymi, 
mają swój samodzielny status – por. art. 46 pr. aut.

28 Wyrok SN z 10 lipca 2014 r., sygn. akt I CSK 539/13, LEX 1532942. 
29 Gdyż wtedy będziemy mieć do czynienia z utworem zależnym. 
30 Inspiracja L. Bourgesem widoczna jest w utworze Imię róży U. Eco; dotyczy labiryntu, 

biblioteki, niewidomego mnicha. 
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zdeterminowane celem zbioru, to brak im cechy twórczości31, dotyczy to 
np. układów alfabetycznych, chronologicznych; w zależności od charak-
teru zbioru większa swoboda może dotyczyć sfery wyboru albo układu 
elementów bazy. Jako baza danych może zostać uznana strona www32 
(w tym kancelarii notarialnej). Ostatnio sąd33 przyjął, iż tzw. kalenda-
rzówka (składająca się z informacji, w przedmiotowej sprawie powstała 
na potrzeby realizacji filmu) może mieć charakter twórczy. 

Ustawa przewiduje stosowanie niektórych przepisów tylko do okre-
ślonych kategorii utworów (por. art. 171, 23, 32, 41 ust. 50, 60, 61), co 
uzasadnione jest ich specyfiką. Tylko w odniesieniu do dwóch kategorii 
utworów wprowadzono szczegółowe uregulowania wyodrębnione re-
dakcyjnie w rozdziałach VI: „przepisy szczególne dotyczące utworów 
audiowizualnych” oraz VII: „przepisy szczególne dotyczące programów 
komputerowych”. Przepisy te wprowadzają pewną specyfikę, odmienność 
reguł ogólnych, przy czym w przypadku programów komputerowych idą 
one znacznie dalej niż w utworach audiowizualnych. Stąd czasami mówi 
się, że ochrona autorskoprawna programów w istocie ma charakter szcze-
gólny; jak piszą J. Barta i R. Markiewicz: „specyfika regulacji wyrażonej 
w dyrektywie (i odpowiednio w polskiej ustawie) uzasadnia pogląd, że 
występuje tu odrębny (sui generis) model ochrony – nawiązujący do 
zasad prawa autorskiego i usytuowany w przepisach ustawy o prawie au-
torskim34”. Specyfika ta m.in. widoczna jest w treści praw majątkowych, 
ograniczeniach swobody kontraktowej, wyłączeniach niektórych postaci 
dozwolonego użytku – w tym dozwolonego użytku osobistego. Dodatkowo 
należy wskazać, iż bazy danych, poza ochroną autorskoprawną, podlegają 

31 Por. orzeczenie SA w Warszawie z 11 stycznia 2005 r., sygn. Akt I ACa 154/04. 
32 Por. orzeczenie SA w Warszawie z 11 maja 2007 r., sygn. akt I ACa 1145/06, w którym 

przyjęto, co prawda w kontekście art. 1 pr. aut., iż : „stworzenie układu i formy graficznej 
portalu, jak również jej ulepszanie i zmiany w okresie eksploatacji portalu internetowego 
mieści się w definicji utworu”. J. Barta i R. Markiewicz także wyraźnie wskazują, iż web 
pages mogą mieć charakter twórczy, raczej nie ma takiego charakteru sam system odesłań 
w ramach struktury strony www, ale sam zestaw odesłań może mieć charakter twórczy. 
Prawo autorskie, op.cit., s. 467. 

33 Por. orzeczenie SA w Warszawie z 9 czerwca 2016 r., sygn. akt I ACa 1241/15, w którym 
uznano, iż „twórcze zestawienie, również w ujęciu czasowym i organizacyjnym, planu zdjęć 
realizowanych w wybranych miejscach przy udziale określonych osób i z celem polegającym 
na nakręceniu opisanych sekwencji zdjęciowych, stanowiące bazę danych zebranych również 
przez inne osoby i ogólnie nawet dostępnych, może mieć charakter utworu objętego ochroną 
przewidzianą ww. ustawą”.

34 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, op. cit., s. 295.
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ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie baz danych35. Wpro-
wadza ona ochronę określaną w prawie unijnym jako sui generis ochrona 
baz danych; która jest uzależniona od spełnienia przesłanki istotnego 
nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji 
jej zawartości36.

Przypomnijmy, że ochronie na gruncie ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych podlega tylko dobro niematerialne, nie zaś nośnik 
materialny (corpus mechanicum), w którym ucieleśniony jest ów wytwór 
intelektualny37. Choć w pewnych sytuacjach rodzaj nośnika (tradycyjny 
czy elektroniczny) może mieć znaczenie nie tylko dla faktycznego sposobu 
korzystania z utworu, ale treści pewnych uprawnień.

W takim stanie rzeczy dotyczącym tak znacznego zróżnicowania katego-
rii wytworów intelektualnych, które mogą być kwalifikowane jako utwory, 
i nieostrych kryteriów przyznania ochrony autorskoprawnej, jak widać 
doniosłą rolę odgrywają rozstrzygnięcia sądowe. Wyznaczają one pewien38 
poziom spełnienia przesłanek, od których zależy przyznanie ochrony, ale 
też stawiają granice (choć może za rzadko) tej ochrony. Przykładem tego 
35 Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r., Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402 ze zm.
36 Ta ustawa w art. 2 ust. 1 pkt 1 zawiera definicje baz danych, która stanowi: „baza danych 

oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych 
według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, 
w tym środkami elektronicznymi (…)”, definicja ta z uwagi źródło w «jednolitej» unijnej 
dyrektywie, która odnosi się do twórczych, jak i chronionych prawem sui generis baz danych, 
może z uwagi na prounijną wykładnię przepisów być stosowana odpowiednio na potrzeby 
ustawy o pr. aut. 

37 Prawo autorskie nie zajmuje się szczegółowo egzemplarzami materialnymi utworów, jednak 
jedna z postaci dozwolonego użytku odnosi się do egzemplarza (rozumianego jako nośnik 
materialny) utworu plastycznego (art. 32), instytucja droit de suite jest związana z obrotem 
nośnikiem (por. art. 19 i nast.). Natomiast wyraźnie dychotomia systemu prawa autorskiego 
(mającego za przedmiot utwór – dobro niematerialne) i prawa rzeczowego (mającego za 
przedmiot własności rzecz – przedmiot materialny) jest widoczna w regulacji dotyczącej 
umów (art. 52 – który wyraźnie wskazuje, iż zmiana w drodze umowy podmiotu uprawnionego 
w zakresie jednego z tych praw nie pociąga za sobą konsekwencji w sferze drugiego z nich). 
Szczególnym przykładem sytuacji, kiedy „chroniony” jest nośnik wraz z zapisanym na 
nim dobrem, jest złożenie u notariusza kodu źródłowego w przypadku zawierania umów 
licencyjnych na korzystanie z programu komputerowego, o czym była mowa w poprzednim 
artykule z niniejszej serii (w części dot. depozytu). Jak zauważa się w literaturze dla 
licencjodawcy programu komputerowego kod źródłowy jest bowiem rodzajem tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zamawiający zaś może być zainteresowany w jego udostępnieniu przy 
zachowaniu w tym względzie obostrzeń celem poprawienia we własnym zakresie błędów 
w programie, tak E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2010, s. 284.

38 Coraz niższy lub co najmniej niski poziom ochrony, przy czym tendencja ta jest coraz częściej 
krytykowana. 
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drugiego działania jest odmowa ochrony pojedynczym słowom, jak np. 
słowu JOGI dla jogurtu39. Jak trafnie ujął to Sąd Najwyższy, skoro samo 
pojedyncze słowo nie jest utworem, to „nie staje się utworem z powodu 
«wymyślenia» sposobu konkretnego jego wykorzystania jako znaku towa-
rowego, czyli do oznaczania towarów określonego rodzaju, pochodzących 
od przedsiębiorcy” 40. Wyrok ten możemy odczytać oczywiście szerzej, 
w odniesieniu do innych sfer twórczości, np. samo wymyślenie nowego 
zastosowania „przedmiotu” nie może podlegać monopolizacji na podstawie 
prawa autorskiego41.

W świetle powyższych wyjaśnień powtórzmy zatem, że ochronie autor-
skoprawnej podlegać mogą zarówno wielkie, klasyczne dzieła muzyczne, 
plastyczne, dramatyczne, literackie, czy architektoniczne jak i drobne42, 
w których przesłanka indywidualnej twórczości jest ledwo dostrzegalna43. 

3. Rola biegłych w procesie ustalania twórczego charakteru wytworu 
intelektu 

Brak precyzyjności wskazanych powyżej przesłanek ochrony autorsko-
prawnej, „specjalizacja” w sferze twórczości, a co za tym idzie trudności 
w podjęciu niebudzącej wątpliwości jednostkowej oceny sprawiają, że 
sądy nie zawsze radzą sobie z rozstrzyganiem tego typu spraw. Do praktyki 
w związku z tym należy niekiedy powoływanie biegłego na okoliczność 
ustalenia, czy dany wytwór spełnia wymogi ustawowe. Czy dowód taki 
jest potrzebny, czy jest to rozwiązanie zasadne, i kto powinien być tym 
biegłym – na te pytania m.in. spróbujemy udzielić odpowiedzi.

Jako pierwsza nasuwa się konstatacja, że nie byłyby to być może 
kwestie budzące szczególne wątpliwości, gdyby nie okoliczność uzależ-
39 Por. wyrok SN z 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09 – wydany już po omówionym powyżej 

wyroku TS UE z 2009 r., do sygn. akt C-5/08, w sprawie 11 słow. 
40 Natomiast przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków może podlegać ochronie jako 

znak towarowy (to dotyczy szczególnie właśnie pojedynczych słów), wzorów przemysłowych 
(zastosowanie „typowego”, znanego kształtu dla nietypowego produktu), czy wynalazków. 

41 Choć ostatnio R. Markiewicz, uzasadniając zmianę stanowiska co do zasad ochrony pomysłu, 
podaje, że nie może się zgodzić z wyłączeniem spod prawa autorskiego części sztuki współczesnej, 
i jako ilustrację podaje przykład Fontanny M. Duchampa (w:) Pomysł i materiał urzędowy jako 
utwór, (w:) Experentia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, 
red. P. Podrecki, K. Kostański, T. Targosz, Wolters Kluwer,Warszawa 2017, s. 302.

42 W prawie niemieckim objęte ochroną zgodnie z doktryną „kleine Munze”. 
43 Orzeczenie SN dotyczące znicza z 6 marca 2014 r., sygn. akt V CSK 202/13, jednak dosyć 

istotnie krytykowane, por. R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2015, s. 37, 38.
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nienia tego dowodu od zaistnienia konieczności pozyskania wiadomości 
specjalnych. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 278 kpc dopuszczalne 
jest zastosowanie jako środka dowodowego opinii biegłego, która może 
przybrać formę ustną lub pisemną. Opinia może być sporządzona przez 
biegłego – osobę fizyczną lub zgodnie z art. 290 kpc przez instytut na-
ukowy lub naukowo-badawczy. 

W kontekście prawa autorskiego, a szczególnie definicji „utworu”, 
dyskusyjne jest, czy mówimy tu o wiadomościach specjalnych, zważyw-
szy, że „sędzia uchodzi za człowieka znającego prawo, które jest zapisane 
w tekstach ustaw”44. Faktem podlegającym udowodnieniu jest spełnienie 
przez dany wytwór cechy twórczości. Nadto pojęcie utworu nie jest nowym 
zagadnieniem w dziedzinie własności intelektualnej. Dlatego w literaturze 
przedmiotu podnosi się, że „przedmiotem dowodu powinny być jedynie 
okoliczności pośrednie, umożliwiające dokonanie ostatecznego ustale-
nia”45, a sam fakt spełnienia w/w cechy sąd musi ocenić samodzielnie. 
Według stanowiska Wojciecha Machały okoliczności pośrednie, które 
leżą w kompetencji biegłego, sprowadzać się powinny do ustalenia: czy 
dany wytwór wykazuje podobieństwa – i ewentualnie jakie – do wcześniej 
powstałych, wynikiem czego są podobieństwa (jeśli takie zachodzą), oraz 
czy dany obiekt powstał w wyniku zastosowania rozwiązań rutynowych, 
szablonowych46. Wyrażany jest nawet pogląd, że „kwalifikacja określo-
nego opracowania jako utworu powinna być dokonywana samodzielnie 
przez sąd, bez udziału biegłego, z wyjątkiem tych sytuacji, gdy mamy 
do czynienia z takim rodzajem utworu, który dla jego odbioru wymaga 
specjalnej wiedzy i przygotowania (np. program komputerowy)”47. Co do 
tej kwestii wskazać można różne zapatrywania sądów.

W jednym z ostatnich procesów dotyczących monitorowania mediów 
w celach zarobkowych przez wyspecjalizowane podmioty w ramach ich 
działalności gospodarczej Sąd Apelacyjny w wyroku z 2017 r. zajął sta-
nowisko, iż sąd I instancji sam powinien ustalić, czy artykuły prasowe 
są utworami w świetle prawa prasowego, a nie odwoływać się do opinii 

44 H. Rabault, Granice wykładni sędziowskiej, przekład B. Janicka, Warszawa 1997, s. 80. Szerzej 
nt roli sądów w procesie odczytywania klauzul generalnych w kontekście prawa autorskiego: 
J. Marcinkowska, Pojęcie utworu w świetle konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa 
prawa, w: Experienta docet, op.cit. s. 289 i nast.

45 W. Machała, Utwór – przedmiot prawa autorskiego, C.H. Beck Warszawa, 2013 , s. 239.
46 Idem, s. 240.
47 E. Traple, Prawo autorskie nie może służyć ochronie idei jako takiej, „Glosa” 2017, nr 33, 

s. 91.



77

Wokół pojęcia utworu w prawie autorskim

biegłego48. Stanowisko to wydaje się być zasadne z uwagi na stosunkowo 
prosty charakter utworu, jakim jest artykuł prasowy. Z kolei we wcze-
śniejszym wyroku Sądu Najwyższego uznano, iż: „(…) z przyjmowanej 
powszechnie zasady, iż sąd jest najwyższym biegłym, nie można wypro-
wadzić wniosku, że może biegłego zastępować, a to oznacza, że jeżeli do 
poczynienia ustaleń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy potrzebne są 
wiadomości specjalne, sąd nie może ich dokonywać sam, nawet gdyby 
miał w tej dziedzinie odpowiednie kwalifikacje (…). Opinia taka pomo-
że Sądowi w przeprowadzeniu ocen, a jednocześnie umożliwi stronom 
krytyczne ustosunkowanie się do jej wywodów, gdyż bez niej stronom 
pozostaje tylko polemizować wprost z ocenami samego sądu (…)”49.

Zatem, jak widzimy, mamy do czynienia niejako z dwoma „biegunami” 
problemu: a) jeśli uznamy, iż do kwalifikacji danego wytworu jako utworu 
wymagane są wiadomości specjalne, to sędzia, nawet gdyby je miał, musi 
powołać biegłego, sam nie może tych wiadomości wykorzystać; b) jeśli 
uznanym, że te wiadomości specjalne nie są wymagane, to nie powołuje 
biegłego, sam rozstrzyga o twórczym charakterze wytworu intelektualnego 
na podstawie dowodów zebranych w sprawie oraz faktów powszechnie 
znanych, czy znanych sądowi urzędowo (art. 228 kpc). Jak wskazałyśmy, 
każdorazowo sędzia będzie musiał podejmując decyzję o rozstrzygnięciu 
wniosku dowodowego w zakresie opinii biegłego – ustalić, czy niezbędna 
jest wiedza specjalna. Najczęściej właściwym biegłym będzie specjalista 
z tej dziedziny twórczości, której dotyczy sporny wytwór50. Choć niestety 
praktyka jednej ze współautorek pozwala stwierdzić, że biegli ci nie zawsze 
potrafią tę wiedzę specjalistyczną „zestawić” z regułami prawa autorskie-
go51. Nadto, jak zasadnie zwraca uwagę Machała, tacy biegli nie zawsze 
są bezstronni, „albowiem, gdy biegłym zostaje osoba, która sama zajmuje 
się tworzeniem w danej dziedzinie, nie da się wykluczyć jej – choćby 
mimowolnego – ciążenia w kierunku doszukiwania się w obiektach cech 
twórczych i indywidualności”52. Ta okoliczność nie powinna nigdy ujść 
uwadze sądu.

48 Wyrok SA z 27 czerwca 2017 r., sygn. akt I ACa 1298/16, sprawa jest przedmiotem skargi 
kasacyjnej. 

49 Wyrok SN z 26 października 2006 r., sygn. I CSK 166/06.
50 Tak też W. Machała, Utwór – przedmiot prawa autorskiego, op. cit., s. 240.
51 W jednej ze spraw biegły specjalista z zakresu sztuk plastycznych nie potrafił wyjaśnić 

w odniesieniu do konkretnych utworów, różnicy pomiędzy twórczością zależną a samodzielną. 
52 W. Machała, Utwór – przedmiot prawa autorskiego, op. cit., s. 241. 



Joanna Marcinkowska, Sybilla Stanisławska-Kloc

78

Jak się wydaje, coraz częściej opinia biegłego może być pomocna z uwa-
gi na specyfikę i wysoką specjalizację twórczości, o której wspomniano 
powyżej53. Jednak jak zasadnie przyjął SA w Warszawie54:

(…) pojęcie wiadomości specjalnych nie obejmuje wiedzy dotyczącej treści obowią-
zującego prawa i reguł jego tłumaczenia. Biegły nie może wypowiadać się w kwestii 
sposobu rozstrzygnięcia sprawy, byłoby to sprzeczne z istotą dowodu z opinii biegłego 
i z zasadą swobodnej oceny dowodów. 

Podsumowując te rozważania, należy stwierdzić, że biegły dostarcza 
sądowi materiał, który pozwoli mu na ustalenie np., „czy takie samo lub 
bardzo podobne dzieło powstało już wcześniej oraz czy jest statystycznie 
prawdopodobne sporządzenie w przyszłości takiego samego dzieła przez 
inną osobę”55. Ostatecznie kwestia, czy może ono być zakwalifikowane 
jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego, jest już domeną sądu.

4. Wyłączenia spod ochrony autorskoprawnej

W obliczu trudności związanych z ustaleniem, co jest utworem, nale-
ży dla równowagi podnieść, że ustawa pr. aut. przewiduje także pewne 
„wyłączenia” jeżeli chodzi o zakres ochrony. I tak, po pierwsze, art. 1 ust. 
21 stanowi, że nie są objęte ochroną: odkrycia, idee, procedury, metody 
i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Po drugie, zgodnie z art. 
4 „nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
4) proste informacje prasowe”.

53 Biegli powoływani są w sprawach plagiatowych, ale nie tylko. Przykładowo ciekawe wnioski 
dowodowe – przy czym zasadnie niedopuszczone przez sąd jako rzeczywiście nieistotne dla 
rozstrzygnięcia – zgłoszono w sprawie zakończonej wyrokiem SA w Warszawie z 8 lipca 2016 
r., sygn. akt I ACa 1432/15. Przy czym zastanowić się można czy w ogóle są one dopuszczalne 
jako takie. Obejmowały one: 1) eksperyment z udziałem biegłego językoznawcy (miał on 
polegać na sporządzeniu przez powódkę i pozwaną próbek tekstu na zadany przez biegłego 
temat i dokonaniu oceny tych tekstów na okoliczność rozmiaru wkładu twórczego powódki oraz 
pozwanej w utworze; 2) opinię biegłego językoznawcy, który na podstawie utworu oraz tekstów 
powódki miałby określić wkład twórczy oraz wypowiedzieć na temat wartości literackiej dzieła, 
3) opinię biegłego z zakresu ekonomiki rynku książki, na okoliczność jakie wynagrodzenie 
otrzymałby autor za stworzenie książki podobnej do będącej przedmiotem sporu.

54 Wyrok SA z 11 stycznia 2005 r., sygn. Akt I ACa 154/04. 
55 Por. przywołany już wyrok SN z 27 lutego 2009 r., sygn. akt. V CSK 337/08.
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Art. 1 ust. 21 pr. aut. został dodany podczas nowelizacji ustawy w 2002 r.56, 
jednak błędem byłoby sądzić, że zawarta w nim reguła dopiero wtedy 
została przyjęta w polskim prawie autorskim. Nawet bez tego wyraźnego 
przepisu możliwe było osiągnięcie przewidzianego w nim skutku, co nadal 
jest pożądane. 

Omawiane rozwiązanie ma swoje wyraźne źródło w art. 9 ust. 2 Porozu-
mienia TRIPS, który brzmi: „Copyright protection shall extend to expressions 
and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts 
as such.” Wyraża on znaną na gruncie prawa amerykańskiego zasadę: idea/
expression dichotomy, która sprowadza się do przyjęcia dychotomii pomiędzy 
(niechronioną) ideą a twórczym (chronionym) sposobem jej wyrażenia. Przy 
czym ten twórczy sposób wyrażenia może dotyczyć tak treści, jak i formy 
utworu. Co legło u podstaw takiego rozwiązania, szczegółowo omawiają 
m.in. J. Barta i R. Markiewicz57. Nadmienić zatem warto, iż chodzi m.in. o to, 
że idee mają abstrakcyjny charakter, brak im „niezbędnego do przyznania 
ochrony «uformowania» pozwalającego na ich percepcję”58. Z kolei gdy już 
zostanie nadana im ta forma, to niejednokrotnie nie spełnia cechy indywidu-
alności. Nadto objęcie idei ochroną (skutkującą przyznaniem wyłączności 
na rzecz jednej osoby59) prowadziłoby do ograniczenia wolności twórczej 
innych osób. Pozostawienie ich natomiast „wolnymi” na gruncie prawa au-
torskiego60, służy rozwojowi społeczeństwa, postępowi w sferze działalności 
naukowej, artystycznej. Dyskusja dotycząca zasad ochrony pomysłów trwa nie 
od dzisiaj. Na jej potrzeby wyodrębniano61 tzw. hard and soft ideas (miękkie 
i twarde idee), statistic or precaise ideas (ogólne i szczegółowe), a czasem 
nawet mówiono o originality of ideas. Przy czym dopuszczano objęcie 
ochroną autorskoprawną tych „miękkich” oraz „szczegółowych” idei, gdyż 
nie wpływają one na proces myślowy przyszłych twórców. Innymi słowy, nie 
ograniczają ich swobody wyrazu artystycznego czy naukowego. Dyskusja ta 
odżyła obecnie w polskiej literaturze i orzecznictwie. Na tle art. 1 ust. 22 pr. 
aut. pojawia się bowiem doniosły praktycznie i niezwykle aktualny problem 
odróżnienia niechronionej idei, oraz pomysłu czy koncepcji, od samego 
utworu, który podlega takiej ochronie autorskoprawnej. O jego znaczeniu 

56 Przepis wszedł w życie 1 stycznia 2003 r., Dz. U. z 2002 r., nr 197, poz. 1662.
57 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, op. cit. , s. 60–61.
58 Ibidem.
59 Zresztą ustalenie jednej osoby, tej rzeczywiście pierwszej będącej „autorem” pomysłu jest 

w praktyce bardzo trudne.
60 Pewne mogą być chronione na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
61 Por. np. J. Ginsburg, News from the US, part 2, „RIDA” 1999, s. 180.
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świadczy chociażby rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z 3 lutego 2017 r.62, 
które spotkało się z negatywną oceną doktryny. Czytamy w nim: „twórczy 
(oryginalny) charakter opracowania może przejawiać się, w kreatywnym połą-
czeniu produktów ubezpieczeniowych, stanowiącym specyficzne ich dobranie 
i zestawienie w całość, stworzeniu dla nich specjalnej, uproszczonej i całkiem 
nowej taryfikacji i nadaniu pakietowi uproszczonej i użytecznej dla agentów 
formy”. Zdaniem przedstawicieli doktryny, „sąd poszukiwał indywidualno-
ści, czy oryginalności nie w formie samej instrukcji, lecz w samej koncepcji 
prowadzenia działalności gospodarczej”63. Dostrzegany tu problem polegał 
na tym, że sądy wszystkich instancji upatrywały się uzasadnienia dla przyjętej 
kwalifikacji w nowości samego pomysłu biznesowego, a nie w sposobie jego 
przedstawienia64. Z kolei w podobnej sprawie, której przedmiotem był również 
projekt produktu ubezpieczeniowego, Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, że 
„idea utworu nie podlega ochronie prawa autorskiego” i odmówił ochrony 
nowego produktu ubezpieczeniowego dla rowerzystów65. Wskazać natomiast 
można kolejne przykłady, w których sądy jednoznacznie przyjęły, że „każdy 
pomysł korzysta z ochrony prawnoautorskiej jeśli jest wystarczająco zindywi-
dualizowany i twórczy oraz jeżeli został utrwalony w jakiejkolwiek postaci66 
oraz „ochronie podlega każdy przejaw twórczości, również skonkretyzowana, 
ujawniona w dziele idea (pomysł). Aby przysługiwała tej idei ochrona, musi 
ona odpowiadać cechom przedmiotu prawa autorskiego – musi zatem być 
oryginalna i mieć twórczy, indywidualny charakter”67. 

W przywołanych judykatach łatwo z pewnością zauważyć brak spójnej, 
jednolitej terminologii. Używane są bowiem równolegle określenia: idea, 
pomysł, koncepcja. Ustawa natomiast, zgodnie z art. 1 ust. 21, stawia poza 
ochroną autorskoprawną „idee”. Między tymi pojęciami niewątpliwie 
zachodzą subtelne odmienności, które jednocześnie nie wykluczają krzy-
żowania czy nakładania się znaczenia tych terminów68. Tak jak w przy-
62 Sygn. akt II CSK 400/16, Lex nr 2237275.
63 E. Traple, Prawo autorskie…, s. 91.
64 Ibidem, s. 92.
65 Wyrok z 29 kwietnia 2016r., sygn. I CSK 257/15.
66 Sprawa dotyczyła opracowania koncepcji kampanii reklamowej, wyrok SA w Warszawie z 18 

października 2011r., sygn. VI ACa 496/11.
67 Wyrok WSA w Warszawie z 24 czerwca 2009 r., sygn. III SA/Wa 3288/08, dot. opracowania 

dokumentów dotyczących zarządzania nieruchomością w spółdzielni mieszkaniowej.
68 Choć M. Poźniak-Niedzielska, A. Niewęgłowski, którzy wskazują, iż idea ma bardziej 

abstrakcyjny charakter niż pomysł. Pomysł jako przejaw twórczości w świetle prawa autorskiego, 
w: Spory o własność intelektualną, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom J. Barcie, R. 
Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Wolters Kluwer bussines, 2013, s. 849.
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wołanym orzecznictwie brak jest jednolitego stanowiska co do przyznania 
ochrony autorskoprawnej „pomysłom”, tak też w doktrynie prezentowane 
są różnorodne podejścia69. Zauważyć bowiem warto, że punktem wyjścia 
dla przyszłego utworu jest zwykle pomysł, koncepcja. Pomysł może też 
stanowić „podstawę ochrony dzieł, które już powstały na skutek realizacji 
pewnego «pomysłu»”70. Więcej nawet, pomysłowi przypisuje się bowiem 
szczególną rolę w postaci swego rodzaju „scenariusza”, który polega na 
doborze, układzie i zestawieniu o twórczym charakterze, dlatego też wy-
rażane jest stanowisko, iż nie można mu całkowicie odmówić ochrony na 
gruncie prawa autorskiego71. Rozgraniczenie pojęć idea – pomysł nie jest 
łatwe, szczególnie że w języku potocznym właściwie występują one niemal 
jako synonimy72, a co najmniej wyrazy bardzo bliskoznaczne. 

W związku z powyższym na sądach spoczywać będzie ciężar dokonania 
oceny i rozgraniczenia elementów podlegających ochronie i pozostających 
poza nią, bez względu na przyjętą siatkę pojęć73. Jednak w przeciwieństwie 
do względnie stałych i wyraźnych granic państw na tradycyjnej mapie, 
„granice” na mapie autorskiej poszczególnych kategorii utworów są nieco 
bardziej nieprecyzyjne i elastyczne, co zresztą przejawia się w kategorii 
tzw. utworów granicznych74. Wyznaczenie granicy pomiędzy niechronio-
ną ideą a utworem granicznym wymaga czasem „milimetra” zdrowego 
rozsądku i opartego na zasadach słuszności podejścia sędziego. Zadaniem 
zaś komentatorów jest jej właściwe odczytanie. Mimo znacznego dorobku 
w tym obszarze, dalsze dyskusje z pewnością nie ustaną, a nawet będą 
się nasilać. Powodem tego jest m.in. masowość twórczości, sięganie do 
dotychczasowego dorobku kulturalnego czy artystycznego oraz wyczer-
pująca się „pula” twórczości w tradycyjnym ujęciu.

Ratio legis drugiego z przywołanych rozwiązań, tj. art. 4 pr. aut. na-
leży upatrywać nie tylko w tym, że wymienione tu wytwory cechują się 
niskim, jeśli w ogóle poziomem indywidualnej twórczości, ale przede 
wszystkim potrzebą zapewnienia społeczeństwu łatwego, bez stawiania 
69 Por. R. Markiewicz, Pomysł i materiał urzędowy jako utwór (w:) Experentia docet. Księga 

jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Podrecki, K. Kostański, T. 
Targosz, s. 301 i nast.

70 M. Poźniak – Niedzielska, A. Niewęgłowski, Pomysł jako przejaw twórczości w świetle 
prawa autorskiego, op.cit., s. 847.

71 Tamże.
72 Tak R. Markiewicz, Pomysł i materiał …, s. 301 i przywołany przez niego Z. Pinkalski, 

Prawna ochrona formatów telewizyjnych, Warszawa 2015 r., s. 79–89. 
73 Która zapewne nigdy nie będzie klarowna, nie tylko w płaszczyźnie prawa autorskiego. 
74 Dla których ta ochrona jest limitowana do wiernego kopiowania.
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barier, dostępu do istotnych źródeł treści (akty normatywne, dokumenty), 
czy informacji. Stwierdzenie o niskim poziomie twórczości dotyczy jed-
nak głównie prostych informacji prasowych. Celem tego rozwiązania jest 
przede wszystkim zapewnienie swobodnego dostępu do informacji i szyb-
kiego jej przepływu. W przypadku trzech pierwszych kategorii wytworów 
z art. 4 pr. aut. nie ma wątpliwości, iż przejawiają one odpowiedni poziom 
twórczości. Z uwagi jednak na istotne cele społeczne, zostały wyłączo-
ne spod ochrony. Doniosłość zasygnalizowanej jedynie w tym miejscu 
problematyki – pozostawienia poza nawiasem zasad prawa autorskiego: 
aktów normatywnych, dokumentów oraz materiałów urzędowych – czyni 
niezbędnym zgłębienie jej w kolejnym naszym opracowaniu.


