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Sybilla Stanisławska-Kloc*

Utwory „prawnicze” oraz utwory i dokumenty notariuszy

1.  Wstęp

W kolejnej części cyklu przedmiotem rozważań będą utwory prawni-
ków („prawnicze”), utwory tworzone przez notariuszy, oraz zagadnienie 
już zapowiadane, rodzące w praktyce pewne problemy – kwalifikacja 
wytworów intelektualnych notariuszy w kategorii dokumentu (materiału) 
urzędowego.

Tylko na wstępie przypomnieć można, iż art. 1 pr. aut. zawiera definicję 
utworu. Jest ona wspólna dla wszystkich kategorii utworów, zawiera uni-
wersalne wymogi stawiane utworom, ich spełnienie gwarantuje przyznanie 
ochrony autorskoprawnej. 

Nie przewidziano szczególnych wymogów uzyskania ochrony dla utwo-
rów prawniczych, nie ma też innych zasadniczo przepisów, które byłyby 
adresowane do autorów-prawników. Jeśli jednak chodzi o treści prawnicze 
oraz utwory prawnicze, to co najmniej dwa przepisy, już z tytułu ich lite-
ralnego brzmienia, nie pozostawiają wątpliwości, iż dotyczą tych treści.

Pierwszy – regulujący tzw. wyłączenia pod ochrony autorskoprawnej 
– to art. 4 pr.aut., już w pkt. 1 i 2 odniesiono się właśnie do treści, które 
mają charakter prawniczy (prawny). Drugi to art. 332 pr. aut., statuujący 
dozwolony użytek na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych, 
prawodawczych oraz sprawozdań z nich. Nadto można zasygnalizować, 
iż także inne postacie dozwolonego użytku, a przede wszystkim art. 261 
pr. aut. (mowy wygłoszone na publicznych rozprawach) oraz tzw. cytat 
(art. 29 pr. aut.) będą miały zastosowanie w sferze działalności prawników.

W art. 4 pr. aut. wskazano, iż nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty; 2) urzędowe dokumenty, 
materiały, znaki i symbole1. Głównym celem wyłączenia wymienionych 
wytworów spod ochrony autorskoprawnej było umożliwienie szerokiego 
ich wykorzystywania bez konieczności uzyskiwania zgody osoby, które je 
stworzyła. W praktyce treści te często zawierają elementy twórcze. Choć 
w pierwszej chwili dla czytelnika może to być nieco zaskakujące, ale 

* Katedra Prawa Własności Intelektualnej, WPiA UJ.
1 Pominięte zostają w opracowaniu zawarte w wykazie tych wyłączeń z art. 4 pr. aut.: opisy 

patentowe i ochronne (pkt 3) oraz proste informacje prasowe (pkt 4), które były wzmiankowane 
w poprzednim artykule, a dla sfery działalności notariuszy nie są bardzo istotne.
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przykładowo Kodeks cywilny zawiera wiele fragmentów, które przecież 
spełniałyby cechy twórczości (do tego przykładu jeszcze powrócę). 

2.  Utwory prawnicze

Jak wskazałam, prawo autorskie w żadnym z przepisów nie stanowi 
wprost o utworach prawniczych. Jako utwory prawnicze, która to kategoria 
została wyodrębniona na potrzeby niniejszego artykułu, rozumieć należy 
utwory stworzone przez prawników w związku z wykonywaną działalno-
ścią prawniczą, świadczeniem pomocy prawnej, które w treści odnoszą się 
do zagadnień prawnych (szeroko rozumianych). Głównie będą to utwory 
wyrażone słowem, nie tylko, co oczywiste, w języku polskim. 

Poza zakresem rozważań pozostają utwory fotograficzne, literackie 
(np. scenariusz filmowy K. Piesiewicza), utwory muzyczne (np. K. Skubi-
kowskiego, Jana A. P. Kaczmarka), plastyczne (np. obrazy V. Kandynskiego2) 
tworzone przez prawników – z wykształcenia – ale w ramach ich działal-
ności artystycznej. 

Fotografie kart akt, np. sądowych, nie będą miały charakteru twórczego 
(podobnie jak fotografia listu), ale już niektóre fotografie przedmiotów trój-
wymiarowych (np. budynków) stworzone przez prawnika (wykorzystywane 
jako dowody), mogą cechować się twórczością. Charakter twórczy będzie 
mieć z reguły strona internetowa kancelarii notarialnej, adwokackiej, izby 
notarialnej. Znajdą się na niej zarówno treści pochodzące od prawników, 
jak i np. agencji reklamowej opracowującej design strony; teksty będące 
utworami, jak i akty normatywne. Z reguły taka strona będzie mogła być 
kwalifikowana jako baza danych (zbiór – por. art. 3 pr. aut.), a jej elementy 
twórcze będą ujawniać się w wyborze i układzie części składowych. 

Charakter utworów będą z reguły miały opinie prawne, pisma pro-
cesowe3, wzory pism procesowych (publikowane przez wydawnictwa 
branżowe), komentarze do ustaw, glosy do orzeczeń. Charakteru twórczego 
nie można odmówić wielu projektom umów (lub ich fragmentom).

Wśród utworów wykorzystywanych przez prawników w działalności 
zawodowej – w związku z wykonywaniem zawodu, a pochodzących 
od innych autorów, można przede wszystkim wskazać te, które będą 

2 Wszyscy wymienieni byli prawnikami, J. Skubikowski obronił doktorat z prawa, był prezesem 
Stowarzyszenia Artystów wykonawców SAWP; V. Kandynski otrzymał nawet propozycję 
pracy jako wykładowca prawa rzymskiego na Uniwersytecie w Dorpacie (dzisiejszym Tartu). 

3 Szczegółowo ostatnio omówione kompetentnie przez A. Hańderka, Pismo procesowe 
w postepowaniu cywilnym w świetle prawa autorskiego, ZN UJ PPWI 2017, nr 4, s. 23–47.
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wykorzystywane jako dowody w prowadzonych sprawach, lub będące 
przedmiotem postepowań sądowych. Należeć do nich będą, wymienione tu 
tylko przykładowo i raczej w kolejności nieoddającej wagi ich znaczenia: 
listy (tradycyjne, e-mailowe), zdjęcia (fotografie, w tym przedstawiające 
wizerunki osób4), mapy, projekty architektoniczne, niektóre oferty handlowe 
(tj. bardziej rozbudowane, a nie zwykłe zestawienia towaru wraz z ceną), 
reklamy (prasowe, telewizyjne), programy komputerowe, bazy danych, 
strony internetowe. Charakter utworów będą miały mowy sądowe, nie 
tylko te słynne, już opublikowane5. Z kolei trudno doszukać się elementów 
twórczych w fakturach, rachunkach, treści pełnomocnictwa procesowego.

3.  Wyłączenia spod ochrony – historia i źródło regulacji

Powróćmy teraz do zagadnienia przewodniego – potocznie określanego 
jako tzw. wyłączenia spod ochrony autorskoprawnej, o których mowa w art. 
4 pr. aut. Zacznę od krótkiego przypomnienia historii, która sięga kon-
wencji berneńskiej6 (przede wszystkim zmian dokonanych podczas rewizji 
rzymskiej w 1928 r., brukselskiej w 1948 r. i sztokholmskiej w 1968 r.). 
W obecnym brzmieniu7 art. 2 pkt 4 konwencji berneńskiej stanowi, iż: 
„Ustawodawstwu państw należących do Związku zastrzega się określenie, 
jakiej ochrony udziela się urzędowym tekstom aktów prawodawczych, 
administracyjnych lub sądowych oraz urzędowym tłumaczeniom tych tek-
stów”. Zasadnie zwraca uwagę Z. Pinkalski, iż polski przekład konwencji 
nie oddaje w pełni jego angielskojęzycznego brzmienia, które jest bardziej 
pojemne i stanowi o: „official texts of a legislative, administrative and legal 
nature”8. Stąd nasze, tj. zawarte w art. 4 pkt 2 pr. aut., wyłączenie urzędo-
wych dokumentów oraz materiałów mieści się w zakresie konwencyjnym.

4 Prawo autorskie nie stanowi o możliwości stosowania odpowiednio przepisów o dozwolonym 
użytku (art. 23-35 pr.aut.) do wizerunku (art. 81 pr. aut.); wydaje się, że w wielu przypadkach 
utrwalenie (i wykorzystanie) wizerunku na potrzeby postępowań sądowych nie będzie uznane 
za bezprawne.

5 Słynne mowy sądowe. Antologia., wybór i opracowanie R. Łyczywek, Szczecin1998.
6 Oświadczenie rządowe z 12 maja 1921 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej 

do międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, 
podpisanej w Bernie 9 września 1886 r. (Dz. U. z 1922 r. Nr 3, poz. 16 z późn. zm.). 

7 W brzmieniu tekstu konwencji zrewidowanej w Paryżu w 1971 r. i poprawionej w 1979 r., 
opublikowanej w Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474 w zał. 

8 Z. Pinkalski, Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej – art. 4 pr. aut. i pr. pokr., PWiOWI 
2009, z. 106, s. 41. 
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Natomiast zauważyć należy, iż w konwencji berneńskiej nie nałożono 
obowiązku wyłączenia tych wskazanych treści spod ochrony autorsko-
prawnej, a tylko przewidziano możliwość ograniczenia tej ochrony9. Sy-
gnalizuję tę kwestię, gdyż nie we wszystkich krajach skorzystano z niej, 
co oznacza, że teksty te mogą podlegać ochronie autorskoprawnej na rzecz 
pewnych podmiotów. Przykładowo: w Wielkiej Brytanii treści (utwory) 
rządowe objęte Crown Copyright, w dużej mierze są udostępniane są na 
specjalnej licencji (Open Government Licence)10. 

W art. 2 bis pkt 1 konwencji berneńskiej przyjęto, iż: „1. Ustawodawstwu 
państw należących do Związku zastrzega się możliwość częściowego lub 
całkowitego wyłączenia spod ochrony, przewidzianej w artykule poprze-
dzającym, przemówień politycznych i mów wygłaszanych na rozprawach 
sądowych”11. Mowy te nie zostały w prawie polskim wyłączone spod 
ochrony – nie są ujęte w art. 4 pr. aut., natomiast ich ochrona w potocznym 
znaczeniu jest w tym sensie „słabsza”, gdyż są przedmiotem specjalnej 
postaci dozwolonego użytku – określonego w art. 261 pr. aut.

Już w polskiej ustawie o prawie autorskim z 1926 roku12 w art. 4 pkt 1 
przewidziano, iż nie są przedmiotem prawa autorskiego: ustawy, rozporzą-
dzenia, orzeczenia sądów i innych władz, oraz pisma i formularze urzędowe, 
przeznaczone przez władze do wiadomości powszechnej. Stosunkowo 
podobne rozwiązanie zawierał art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim 
z 1952 roku13 – ale nie będą one z oczywistych względów przedmiotem 
dalszej analizy, która obejmie tylko współczesną regulację. Odrębnie zosta-
nie w dalszej części zasygnalizowany status autorskoprawny dokumentów 
unijnych oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.

9 W tym kontekście można wskazać, iż W. Machała proponuje całkowite uchylenie art. 4 pr. aut., 
gdyż jego zdaniem wystarczające byłoby dopuszczenie korzystania z nich na podstawie art. 332 pr. 
aut.; W. Machała, Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013, s. 214-215.

10 Por. art. 163 CDPA („Where a work is made by Her Majesty or by an officer or servant 
of the Crown in the course of his duties— (a)the work qualifies for copyright protection 
notwithstanding section 153(1) (ordinary requirement as to qualification for copyright 
protection), and (b)Her Majesty is the first owner of any copyright in the work”). Szczegółowe 
uregulowanie dotyczy Parliamentary Copyright (art. 165-167).

11 W wersji angielskojęzycznej brzmi on: (1) It shall be a matter for legislation in the countries 
of the Union to exclude, wholly or in part, from the protection provided by the preceding 
Article political speeches and speeches delivered in the course of legal proceedings; a zatem 
także jest szerszy, nie obejmuje tylko rozpraw sądowych.

12 T.j. Dz. U. z 1935 r., nr 36, poz. 260. 
13 Dz. U. z 1952 r., nr 34, poz. 234, ze zm. Pewne różnice w regulacji ustawy z 1926 i 1952 r. nie 

są przedmiotem analizy. 
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4.  Akty normatywne i ich urzędowe projekty – art. 4 pkt 1 pr. aut.

Jako pierwsza z kategorii wyłączeń została wskazana ta obejmująca: 
akty normatywne i ich urzędowe projekty. Na potrzeby tego krótkiego 
opracowania skierowanego do prawników wystarczy przyjąć, iż będą to 
co najmniej te akty, które stanowią źródła prawa (por. art. 89 Konstytucji 
RP). W doktrynie wskazuje się, iż określając to pojęcie, warto sięgnąć do 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym aktem nor-
matywnym jest akt ustanawiający normy prawne14. Prywatny (autorski) 
projekt aktu prawnego podlega ochronie autorskoprawnej, natomiast gdy 
zostanie włączony w tryb postępowania normotwórczego15, uzyska status 
projektu urzędowego.

Projekt nie traci tego charakteru (a zatem nadal nie podlega ochronie) 
nawet wtedy, gdy przestanie być przedmiotem prac, nie zostanie ostatecznie 
uchwalony. Także akt prawny uchylony, który przestanie obowiązywać, 
nadal będzie objęty wyłączeniem z art. 4 pkt 1 pr. aut.

Ochronie autorskoprawnej podlega natomiast „prywatne” tłumaczenie 
aktu normatywnego, np. Kodeksu cywilnego. Tłumaczenie urzędowe 
np. bilateralnej umowy międzynarodowej lub wielostronnej, opubliko-
wane w Dzienniku Ustaw w dwóch wersjach językowych, nie stanowi 
przedmiotu prawa autorskiego (jest bowiem aktem normatywnym). Akty 
normatywne i ich urzędowe projekty mogą zatem być wykorzystywane 
w całości lub części, bez potrzeby uzyskiwania zgody autorów16, zarówno 
poprzez zwielokrotnienie, jak i rozpowszechnianie (wszelkimi technikami, 
sposobami), w tym poprzez udostępnienie na stronie WWW. Nie mniej 
jednak dla pełnego obrazu ich statusu autorskoprawnego należy mieć na 
uwadze poniższe kwestie. 

Ochronie autorskoprawnej mogą podlegać wybory, wyciągi z aktów 
prawnych, ale zasadniczo tyko w zakresie twórczego wyboru, układu. 
Bazy danych aktów prawnych (i innych dokumentów, materiałów urzę-
dowych) mogą zarówno podlegać ochronie na podstawie art. 3 pr. aut., 
jak i na podstawie ustawy o ochronie baz danych17. Zasady ochrony sui 
generis baz danych w odniesieniu do baz zawierających akty normatywne, 
orzeczenia sądowe czy inne urzędowe dokumenty zostały szczegółowe 

14 Por. szczegółowo J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, (w: ) System prawa prywatnego, red. 
J. Barta, Tom 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017, s. 76. 

15 Op. cit. 
16 Z resztą na marginesie można zauważyć, że często trudno byłoby ustalić wszystkich jego autorów. 
17 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., Dz. U., z 2001, nr 128, poz. 1402 ze zm. 
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przeanalizowane w orzeczeniu TS UE z 5 marca 2009 roku w sprawie 
C-545/07 Apis-Hristovich EOOD v. Lakorda AD. Spór dotyczył wyko-
rzystania zawartości prawniczych baz, odpowiedników rodzimych LEX 
czy Legalis. Z uwagi na objętość niniejszych rozważań warto przywołać 
tylko tezę 7 tego wyroku: 

Oficjalny charakter i publiczna dostępność części elementów zawartych 
w bazie danych nie zwalnia sądu krajowego z przeprowadzenia kontroli 
w celu oceny, czy doszło do pobrania lub wtórnego wykorzystania istotnej 
części tej zawartości, czy elementy rzekomo pobrane lub wtórnie wyko-
rzystane z tej bazy danych stanowią istotną co do ilości część zawartości 
tej bazy lub czy w danym przypadku stanowią one część istotną co do 
jakości, gdyż dla uzyskania, weryfikacji lub prezentacji wymagają zna-
czącej inwestycji sił ludzkich, środków technicznych lub finansowych.

Potwierdza ona potencjalną możliwość objęcia tą szczególną ochroną 
właśnie takich prawniczych baz. W przywołanej sprawie przedmiotem 
sporu były bazy składające się m.in. z ponad 20 tys. aktów prawnych, 
ponad 2,5 tys. niepublikowanych orzeczeń sądowych. Nieoznaczone wy-
korzystywanie orzeczeń sądowych w opracowaniach naukowych może 
być oceniane w kategorii naruszenia dobrych obyczajów naukowych 
(por. art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, t.j. opubl. 
w Dz. U. z 2017 r., poz. 1789). 

Wnikliwi czytelnicy drukowanych wersji aktów prawnych jednego z wy-
dawnictw mogli zwrócić uwagę na notę następującej treści, zamieszczoną 
na stronie redakcyjnej np. Kodeksu cywilnego: „Informacje wydawcy: 
Tytuły artykułów umieszczone w nawiasach kwadratowych pochodzą od 
redakcji. Są one, tak jak i przypisy chronione prawem autorskim”. Należy 
zauważyć, iż o ile pojedyncze tytuły (np. art. 5 – nadużycie prawa, art. 6 – 
ciężar dowodu, art. 7 – domniemanie dobrej wiary) nie będą miały charakteru 
twórczego, podobnie jak i ten „zestaw” trzech tytułów art. 5-7 k.c., to już 
w ujęciu całościowym, tj. dotyczącym ponad 1000 tytułów artykułów, moż-
na mówić o pewnej twórczości, ale wydaje się, że doszukać się jej można 
na stosunkowo niskim poziomie. Nie analizowałam dokładnie wszystkich 
tych tytułów, ale mam wrażenie, że wiele z nich jest w znacznym stopniu 
zdeterminowanych celem opracowania, stanowi często wynik oczywistego 
skojarzenia z treścią przepisu. Jeśli przypisy umieszczone w akcie praw-
nym (jego wydaniu „podręcznym”) zawierają informacje, iż dany przepis 
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(artykuł) został dodany ustawą (dokładne dane ustawy), która wchodzi 
w życie, i jeśli informacja ta dotyczy wszystkich tych nowych przepisów, 
to także trudno doszukiwać się w tych przypisach elementów twórczych.

Podsumowując – gdyby nie wprowadzono regulacji z art. 4 pkt 1 pr. aut., 
to akty normatywne byłyby objęte prawem autorskim. Kodeks cywilny, 
jak już wskazano, zawiera wiele fragmentów, które przecież spełniałyby 
cechy twórczości.

5.  Dokumenty urzędowe i materiały urzędowe – art. 4 pkt 2 pr. aut. 

Wśród rezultatów działalności twórczej, które zostały wyłączone spod 
ochrony autorskoprawnej, ustawa wymienia urzędowe: dokumenty, ma-
teriały, znaki i symbole. Wymienienie to ma charakter enumeratywny18. 
Literatura dotycząca tej problematyki, jak i orzecznictwo są stosunkowo 
obszerne. O ile w literaturze z pewną rezerwą podchodzi się do szerokiej 
wykładni terminu „dokument urzędowy”, to już orzecznictwo jest bardziej 
liberalne (co jest krytykowane)19. 

Dokument urzędowy na gruncie prawa autorskiego często jest interpre-
towany z wykorzystaniem definicji dokumentu urzędowego z art. 76 par. 
1 kpk oraz art. 244 par. 1 i 2 kpc. Należałoby przyjąć, iż dokumentem 
urzędowym jest przede wszystkim dokument (treść), który pochodzi od 
urzędu, powstał w ramach określonej procedury oraz kompetencji tego 
urzędu20 (przy czym chodzi o spełnienie łączne tych trzech przesłanek). Sam 
bowiem fakt stworzenia np. przez szpital Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (tzw. SIWZ) w ramach procedury zamówień publicznych nie 
oznacza, że SIWZ ten jest dokumentem urzędowym21.

18 Jednak interpretacja tego przepisu – zdaniem J. Barty, R. Markiewicza i A. Matlaka – może 
nastręczać pewnych trudności z uwagi na to, że: „poszczególne składające się nań kategorie 
pozostawiają znaczny margines swobody interpretacyjnej”; zob. J. Barta, R. Markiewicz, 
A. Matlak (w:) System prawa prywatnego, s. 75. Zasadnie pisze D. Flisak, iż mimo przyjęcia 
zamkniętego katalogu „z uwagi na zastosowanie w nim wielu pojęć niedookreślonych 
trudno dostrzec podstawowy atut enumeratywnych wyliczeń, którym jest osiągnięcie 
stanu pewności prawnej”. D. Flisak (w:) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 
red. D. Flisak, /LEX 2015, s. 98.

19 Szczegółowo por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 89–90 
oraz R. Markiewicz, Pomysł i materiał urzędowy jako utwory, w: Experentia docet, Księga 
jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, 
Warszawa 2017, s. 308.

20 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 90; Z. Pinkalski, Wyłączenia …, s. 48.
21 Por. wyrok SN z 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, LEX nr 488738 w którym przyjęto, 

zgodnie z tezami: 3. Okoliczność, że art. 36 Pr.z.p. określa katalog niezbędnych elementów, 
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Mniej sformalizowany charakter przyznaje się materiałom urzędowym, 
które pochodzą od urzędu lub zostały stworzone na potrzeby urzędu. Nie 
podejmuję się w tym krótkim opracowaniu szczegółowej analizy tego 
zagadnienia22. Podam tylko kilka przykładów materiałów, które uznaje 
się powszechnie za dokumenty urzędowe. Należą do nich: orzeczenia 
sądowe, decyzje administracyjne, pisma prokuratorskie, spisywane 
protokoły rozpraw, decyzje organów administracji rządowej i samo-
rządowej23, akty stanu cywilnego, dodałabym do nich :wypisy z KRS 
(por. art. 4 KRS24), wypisy z ksiąg wieczystych, z rejestru testamentów, 
rejestru spadkowego (PL i EPS).

Zauważyć należy, iż nie wszystkie dokumenty, dowody złożone do akt 
toczącej się sprawy można uznać za materiał urzędowy. Przykładowo: 
pisma procesowe (pozew, odpowiedź na pozew) nie mają moim zdaniem 
takiego charakteru25, choć w doktrynie prezentowany jest wyjątkowo 

jakie powinna zawierać specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie pozbawia 
możliwości takiego ukształtowania treści tego dokumentu, które spowoduje powstanie 
dzieła zawierającego w sobie cechy twórcze, spełniającego wymóg oryginalności. 4. 
Zakwalifikowaniu specyfikacji jako nowego wytworu intelektu nie stoi na przeszkodzie 
okoliczność użycia w jej treści funkcjonujących w obrocie klauzul do umowy ubezpieczenia, 
zwłaszcza, gdy stanowią one niewielką część SIWZ. 5. Formularz oferty stanowiący element 
SIWZ, w odniesieniu do którego Prawo zamówień publicznych nie zawiera jakichkolwiek 
wytycznych dotyczących treści, w całości stanowi przejaw działalności twórczej. 6. Pod 
pojęciem materiałów urzędowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 Pr.autor. rozumieć należy 
materiały pochodzące od urzędu lub innej instytucji wykonującej zadania publiczne. SIWZ 
nie jest takim materiałem. Postępowanie przetargowe uregulowane w Prawie zamówień 
publicznych nie ma charakteru procedury urzędowej. Administracyjny charakter ma jedynie 
postępowanie przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Ten etap postępowania 
można kwalifikować jako procedurę urzędową, w ramach której wytwarzane są dokumenty 
urzędowe, nie podlegające ochronie prawo-autorskiej (art. 4 pkt 2 Pr. aut.).

22 Por. dodatkowo opracowanie W. Machały, z zestawieniem poglądów doktyryny, 
Utwór …, s. 204 i nast.

23 Szczegółowo por. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, System prawa prywatnego, 
s. 80; Z. Pinkalski, Wyłączenia…, s. 58; A. Niewęgłowski, Dozwolony użytek utworów 
w orzeczeniach sądowych i materiałach urzędowych. Czy sędzia może popełnić plagiat?, 
(w:) Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red. W. Lis. G. Tylec, 
Lublin 2015, s. 195.

24 Art. 4 ustawy o KRS (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 700): ust. 3. Centralna Informacja wydaje 
odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc 
dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej 
oraz ust. 4aa. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji 
o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych 
przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3.

25 Taki też pogląd wyraża A. Hańderek, Pismo procesowe …, str. 35
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pogląd przeciwny26. Uważam, że nie ma podstaw, aby pismo procesowe 
pochodzące od pełnomocnika strony (które niewątpliwie w przeważającej 
większości przypadków ma charakter twórczy27) miało tracić status przed-
miotu prawa autorskiego tylko dlatego, że zostało złożone do akt toczącej 
się sprawy. Także dowód prywatny złożony do akt sprawy (podawany 
w literaturze przykład utworu literackiego (tomiku wierszy) będącego 
przedmiotem sporu sądowego28, czy utworu audiowizualnego – reklamy 
telewizyjnej będącej przedmiotem sporu na podstawie ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji) nie zyskuje statusu wyjętego spod ochrony 
autorskoprawnej materiału urzędowego w momencie złożenia do akt. 
Zresztą rodziłoby to swoisty paradoks: osoba dochodząca przed sądem 
ochrony swojego utworu, jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy byłaby 
pozbawiona ochrony autorskoprawnej. 

Gdyby nie wprowadzono regulacji z art. 4 pkt 2 pr. aut., to dokumenty 
urzędowe, materiały urzędowe byłyby objęte prawem autorskim. Nie ma 
wątpliwości, iż większość treści tych dokumentów i materiałów spełnia 
przesłankę twórczości, a tylko konieczność zapewnienia dostępu do nich 
(uzasadniona interesem powszechnym – ważniejszym niż interes auto-
ra) uzasadnia wprowadzenie swoistego wyłomu od tej ochrony autor-
skoprawnej. Nie widzę jednak takiego uzasadnienia w przypadku pism 
procesowych pełnomocników stron, szczególnie że postać dozwolonego 
użytku z art. 332 pr. aut. zabezpiecza możliwość wykorzystywania tych 
pism (utworów) na potrzeby postępowań sądowych, administracyjnych 
oraz sprawozdań z nich. 

Niedawno przedmiotem zainteresowania opinii publicznej były kwestie 
wykorzystywania w dokumentach i materiałach urzędowych cudzych 
utworów. Miało to związek z ujawnionym wykorzystaniem fragmentów 
komentarzy do ustaw bez oznaczenia tego faktu, we wniosku prokuratury 
o aresztowanie29. Wyjaśnić należy – iż okoliczność niepodlegania doku-
mentu lub materiału urzędowego ochronie autorskoprawnej nie oznacza, 

26 Por. E. Ferenc-Szydełko w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 
red. E. Ferenc- Szydełko, Warszawa, 2016,, s. 99, ale pogląd ten nie był szczegółowo 
uzasadniony, zdaje się być skrótem myślowym, wynikającym z przywołania wydanego przed 
laty (krytykowanego) orzeczenia. 

27 Brak charakteru twórczego dotyczy krótkich pism, np. związanych z czynnościami 
procesowymi technicznymi, typu wniosek o odwołanie rozprawy, doręczenie uzasadnienia 
wyroku. 

28 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 90. 
29 Por. opinia R. Markiewicza i S. Stanisławskiej-Kloc,
 doc.rmf.pl/rmf_fm/.../Opinia_prof._Markiewicz_Stanislawska.rtf (dostęp: kwiecień 2017).
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że można do niego włączyć fragmenty cudzych utworów bez oznaczenia 
tych fragmentów i podania ich autorstwa. Takie wykorzystanie cudzych 
utworów w materiałach i dokumentach urzędowych musi odbywać się 
z poszanowaniem praw autorskich ich autorów, a zatem w praktyce na 
podstawie reguł cytatu. Dotyczy to także orzeczeń sądowych w których 
wykorzystywane są np. fragmenty komentarzy do ustaw.

6.  Dokumenty urzędowe notariuszy 

Dla oceny statusu autorskoprawnego rezultatów działalności notariuszy 
moim zdaniem przede wszystkim ma znaczenie ustawa Prawo o notariacie 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2291). Zgodnie z art. 2 par. 1 notariusz w zakresie 
swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Natomiast w par. 
2 wskazano, jaki charakter mają czynności notarialne: „Czynności notarialne, 
dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu 
urzędowego”. Nie ma podstaw, aby odmawiać im statusu tego dokumentu 
na gruncie prawa autorskiego – art. 4 ust. 2 pr. aut., wykładnia systemowa 
przemawia za spójnością interpretacji terminu „dokument urzędowy”. 

Urzędowy charakter czynności notariusza wynika ze specyficznej roli 
notariatu. A. Oleszko30 wskazuje, iż „notariat zawsze pełnił funkcje pu-
bliczne państwa”. Pisze on dalej: „Ustawodawca powierza mu bowiem 
jurysdykcję niesporną oraz prewencyjną polegającą na sporządzaniu 
różnorodnych dokumentów, „którym strony zobowiązane są lub pragną 
nadać znamię wiary publicznej” (por. np. art. 1 par. 1 zw. z art. 2 par. 2). 
Notariat funkcjonuje zatem zarówno w interesie państwa, jak i w interesie 
społeczeństwa. Autor przywołuje też istotną z punktu widzenia niniejszych 
rozważań wypowiedź dra Maurycego Allerhanda, profesora Uniwersytetu 
Jana Kazimierza, członka Komisji Kodyfikacyjnej: „Działalność notariusza 
jest w pewnym kierunku prawotwórcza, bo postanowienia zawarte w aktach 
notarialnych mają taką samą doniosłość, jak przepis ustawy i przyczyniają 
się do pewności obrotu”31.

Art. 79 pr. not. wymienia czynności, których dokonuje notariusz32. 
Celowe jest krótkie odwołanie się do wykazu czynności, gdyż dokumenty, 
30 A. Oleszko, Akty notarialne, wyd. II, Kraków, 2014 r., wersja elekt. LEX, wstęp. 
31 Tamże; wypowiedzi M. Allerhanda zaś, jak podaje Oleszko, pochodzą z PN 1937, nr 23, s. 3 i n.
32 Art. 79: Notariusz dokonuje następujących czynności: 1) sporządza akty notarialne; 

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; 1b) podejmuje czynności dotyczące 
europejskiego poświadczenia spadkowego; 2) sporządza poświadczenia; 3) doręcza 
oświadczenia; 4) spisuje protokoły; 5) sporządza protesty weksli i czeków; 6) przyjmuje na 
przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku 
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które powstaną w związku z wykonywaniem tych czynności, powinny 
moim zdaniem być zaliczone do kategorii dokumentów urzędowych 
w rozumieniu art. 4 pkt 2 pr. aut. 

Akt notarialny będzie mieć ten charakter (akt notarialny zawierający 
np. oświadczenia woli stron dokonujących czynność prawną – umowę 
zbycia nieruchomości, akt notarialny jest formą czynności prawnej). 
Akt poświadczenia dziedziczenia nie jest aktem notarialnym, ale będzie 
dokumentem urzędowym. Notariusz spisuje protokoły np. walnych zgro-
madzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółek, zebrań wspólnoty 
mieszkaniowej33 – przybierają one postać aktu notarialnego i będą one 
stanowiły dokument urzędowy. Taką kwalifikację będzie miał protokół 
otwarcia strony internetowej, wykorzystywany w sprawach z zakre-
su naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych, do których doszło 
w Internecie. Protokół taki może być sporządzany w celu zabezpieczenia 
dowodu wykonania obowiązku nałożonego na daną osobę w wyroku (np. 
obowiązek opublikowania przeprosin lub wyroku na stronie internetowej, 
przez pewien okres czasu). Charakter dokumentu urzędowego będzie mieć 
testament osoby fizycznej, sporządzony w formie aktu notarialnego. 

W kontekście omawianej problematyki należy zwrócić uwagę na na-
stępującą kwestię. Akt notarialny może zawierać załączniki: np. wydruk 
strony internetowej (która stanowi utwór), ofertę (prospekt ofertowy 
dewelopera, który prezentuje zdjęcia inwestycji, fragmenty projektów 
architektonicznych zawierających nieruchomości będące przedmiotem 
umowy), kopie okazanego utworu (reprodukcje).

Wykorzystywanie w akcie notarialnym utworów autorstwa innych osób, 
powinno odbywać się na podstawie przepisów o dozwolonym użytku 
(np. na podstawie art. 332 – protokół z otwarcia strony WWW jako dowód 
w sprawie sądowej) lub umowy licencyjnej niewyłącznej (w praktyce udzie-
lanej ustnie – lub nawet w sposób dorozumiany, gdy np. deweloper, który 
zawiera umowy przeniesienia własności nieruchomości, dołącza projekt 
architektoniczny jako załącznik do aktu notarialnego, w wyniku wykona-
nia obowiązku z art. 17 i 21 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie 

danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne; 7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; 8) sporządza, 
na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; 8a) składa wnioski 
o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze 
wieczystej; 9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

33 Por. wyrok SA w Warszawie z 28 marca 2013 r., sygn.. akt A ACa 1174/12, w którym sąd 
przyjął, iż: „protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej, spisany przez notariusza, ma 
charakter dokumentu urzędowego, w rozumieniu przepisów k.p.c.”. 
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praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz. U, 
2017, poz. 1468). Utwory inkorporowane do aktu notarialnego nie tracą 
ochrony autorskoprawnej, natomiast jako załącznik do aktu (stanowiącego 
dokument urzędowy34) mogą być z nim wykorzystywane. 

Wydaje się zasadne przyjęcie, iż opinie prawne, które nie są czynno-
ściami notarialnymi w rozumieniu art. 79 pr. not., oraz projekty aktów 
notarialnych, projekty umów (projekty oświadczeń, innych dokumentów), 
które nie są dokumentami (a tylko ich projektami), nie powinny być obej-
mowane zakresem art. 4 pkt 2 pr. aut. (argument z wykładni systemowej na 
podstawie porównania art. 4 pkt 1 i 2 pr. aut.35). Projekty te, sporządzane 
przez notariusza, mogą mieć charakter twórczy i w takim przypadku będą 
podlegać ochronie autorskoprawnej36. Nie ma podstaw, aby opinie i pro-
jekty, które nie są dokumentami urzędowymi, traktować jako wyłączone 
spod ochrony. Podobnie ochronie autorskoprawnej będą podlegać, co 
oczywiste, artykuły naukowe napisane przez notariuszy.

7.  Wykorzystywanie unijnych dokumentów

Unijne prawo autorskie nie zostało zharmonizowane w zakresie wy-
łączeń spod ochrony autorskoprawnej, nie są także prowadzone obecnie 
w tym zakresie prace legislacyjne. Jedynie grupa naukowców zajmujących 
się prawem autorskim przygotowała w ramach projektu Wittem – projekt 
Kodeksu europejskiego prawa autorskiego (European Copyright Code). 
W jego art. 1.2 (zatytułowanym: Excluded works), dotyczącym nieobjętych 
ochroną autorskoprawną treści, wskazano dwie kategorie: 
1) urzędowe teksty aktów prawodawczych, administracyjnych lub sądowych 

oraz urzędowe tłumaczenia tych tekstów (w oryginale: Official texts of 
a legislative, administrative and judicial nature, including international 
treaties, as well as official translations of such texts) oraz 

34 Na temat dyskusji która toczy się w doktrynie odnośnie charakteru wyłączenia o kt. mowa 
w art. 4 pr. aut. – szczególnie istotnej w przypadku materiałów i dokumentów urzędowych – 
tj. czy wyłączenie to ma charakter przedmiotowy (powiedzielibyśmy bezwzględny - pełny) 
czy „tylko” funkcjonalny (a zatem wyłączenie jest skuteczne, gdy dana treść – dokument, 
symbol jest wykorzystywana w swojej podstawowej funkcji np. banknot jako banknot, ale już 
nie w reklamie), która to koncepcja ma zwolenników, choć jest trudna do obrony w świetle 
literalnego brzmienia przepisu; por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 92 oraz 
W. Machała, Utwór ..., s. 207–208. 

35 Tylko w art. 4 pkt 1 pr. aut. wyraźnie jest mowa o „urzędowych projektach”. 
36 Dodatkową, pośrednią ich ochronę w relacjach pomiędzy notariuszami można próbować 

wywieść z par. 29 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, przyjętego uchwałą nr 19 
(z późniejszymi zmianami) Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r.
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2) udostępnione dokumenty urzędowe (w oryginale: Official documents 
published by the public authorities)37. 
Zatem obecnie każdy z krajów UE ma swobodę w zakresie uregulowa-

nia statusu autorskoprawnego aktów normatywnych, jak i dokumentów 
urzędowych, dotyczy to także samej UE.

W UE reguły ponownego wykorzystania dokumentów Komisji Eu-
ropejskiej zostały określone w decyzji Komisji z 12 grudnia 2011 roku 
(2011/833/UE)38, a w szczególności w jej art. 6, w którym mowa o udo-
stępnianiu na licencji otwartej. Na stronie EUR-Lex odnajdziemy infor-
mację o treści:

© Unia Europejska, 1998–2018
Z wyjątkiem przypadków, w których zaznaczono inaczej, ponowne 
wykorzystywanie danych z bazy EUR-Lex do celów komercyjnych lub 
niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem podania źródła (© Unia 
Europejska, http://eur-lex.europa.eu/, 1998–2018). 

Z kolei przykładowo na stronie Curii (za pośrednictwem której 
można uzyskać dostęp do orzeczeń TS) umieszczono następującą 
informację: „Powielanie informacji i dokumentów znajdujących się 
w niniejszym serwisie dozwolone jest wyłącznie pod warunkiem, że 
w ich kopiach zostanie umieszczona wzmianka o ich źródłach. Należy 
mieć na uwadze, że niektóre z tych treści mogą być chronione prawem 
własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim”39. Unia 
określiła też szczegółowo sposób cytowania orzeczeń TS (Sposób 
cytowania orzecznictwa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej oparty na ECLI [europejskiej sygnaturze orzecznictwa])40, 
obowiązujący od 2016 roku, jak i zasady linkowania (framing) do 
stron serwisu. 

37 W wyjaśnieniach wyraźnie wskazano, iż wyłączenie to odnosi się nie tylko do treści 
opublikowanych w dziennikach urzędowych, ale jak należy przyjąć, udostępnionych także 
w inny sposób publicznie; natomiast nie dotyczy treści udostępnionych jako poufne.

38 Decyzja ma zastosowanie do dokumentów publicznych, które zostały sporządzone przez 
Komisję lub przez działające w jej imieniu podmioty publiczne i prywatne, w warunkach 
określonych w jej art. 2. 

39 Szczegółowo por. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5135/pl/
40 Szczegółowo por. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/pl/.
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Pomijam w niniejszym artykule szczegółowe omówienie tak unijnych, 
jak i polskich zasad dostępu do informacji publicznej oraz ponownego 
wykorzystania informacji sektora publicznego41. 

8.  Urzędowe przedmioty praw pokrewnych 

Przedmiotem praw pokrewnych uregulowanych w ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych są: artystyczne wykonania, fonogra-
my, wideogramy, audycje radiowe i telewizyjne oraz wydania krytyczne 
i naukowe. 

Prawo autorskie nie zawiera szczegółowej regulacji dotyczącej urzędo-
wych, prawniczych przedmiotów praw pokrewnych. Art. 4 pr. aut. nie ma 
wprost ani odpowiednio do nich zastosowania. Oznacza to, że urzędowe, 
prawnicze przedmioty praw pokrewnych podlegają ochronie na zasadach 
określonych w ustawie. Mają natomiast do nich zastosowanie przepisy 
o dozwolonym użytku (w tym te dotyczące użytku medialnego – art. 25, 
26; wykorzystania mów nagranych jako fonogramy – art. 26; cytat – art. 29; 
użytek sądowy i sprawozdawczy – art. 332). Oczywiście nie dokonuję 
szczegółowej analizy przesłanek udzielenia ochrony poszczególnym ka-
tegoriom praw pokrewnych, wskażę tylko przykładowe prawnicze. 

Jeśli chodzi o artystyczne wykonania utworów, to z dużą ostrożnością, 
ale wydaje się, że wyjątkowo można rozważać niektóre prezentacje mów 
sądowych w kategorii artystycznego wykonania. Może to dotyczyć szcze-
gólnie mów w sprawach politycznych, wyjątkowo zresztą wystąpienia 
polityczne mogą mieć charakter artystyczny. Typowe (nawet porywające, 
czy emocjonalne) wystąpienie polityków, typowe wystąpienia na sali są-
dowej nie będą miały charakteru artystycznego wykonania. 

Nagrania wystąpień (bez względu na to, czy stanowią artystyczne wy-
konanie, czy też nie) utrwalone w wersji audialnej lub audiowizualnej będą 
odpowiednio chronione jako fonogramy lub wideogramy. Zatem nagranie 
rozprawy będzie stanowiło przedmiot prawa producenta wideogramu, 
którym jest Skarb Państwa (statio fisci – sąd). 

41 W szczególności por. K. Felchner, Re-use utworu (bazy danych), ZNUJ 2013, nr 1, 
s. 29–39; Tenże, Biblioteki, archiwa, muzea w świetle nowelizacji przepisów o ponownym 
wykorzystywaniu informacji publicznej, EPS 2014, nr 7, s. 30–36; Tenże, Ograniczenia 
ponownego wykorzystywania ze względu na ochronę praw autorskich, (w:) Jawność i jej 
ograniczenia, red. naukowy G. Szpor, t. 5, Dostęp i wykorzystywanie, red. tomu A. Piskorz-
Ryń, Warszawa 2015, s. 221–233, oraz K. Felchner, Ponowne wykorzystywanie informacji 
sektora publicznego w świetle nowej ustawy a prawo autorskie (zagadnienia wybrane), 
Księga pamiątkowa ofiarowana prof. E. Nowińskiej, Warszawa 2018. 
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Przedmiotem praw pokrewnych wydawców mogłyby być pierwsze 
wydania (niepodlegających już ochronie autorskiej), odnalezionych (nie-
znanych wcześniej, nieudostępnianych) prywatnych rękopisów projektów 
traktatów prawnych (np. gdyby obecnie zostały odnalezione w ogóle nie 
znane rękopisy). Przedmiotem wydań krytycznych lub naukowych mogą 
być traktaty rzymskich prawników (rzymskie digesta). O ile ten pierwszy 
przypadek raczej ma małe znaczenie praktyczne, to ten drugi już może 
niekiedy częściej występować.

9.  Podsumowanie 

Niektóre „treści” prawnicze mogą stanowić utwory i podlegać ochro-
nie autorskoprawnej. Natomiast, jak wskazano, pewne treści będą objęte 
zakresem regulacji z art. 4 pkt 1 i 2 pr. aut. – co oznacza ich całkowite 
wyłączenie spod ochrony autorskoprawnej. 

W doktrynie zasadnie zgłoszony został postulat nowelizacji art. 
4 pr. aut.42, w części wzorowany na regulacji niemieckiej. Art. 5 pr. aut. 
niemieckiego stanowi, po pierwsze, że ustawy, rozporządzenia, urzędowe 
zarządzenia oraz orzeczenia nie korzystają z ochrony autorskoprawnej. 
Jak zauważa R. Markiewicz, nie odmówiono im statusu utworów, a tylko 
wskazano, że te „urzędowe utwory” nie korzystają z ochrony autorskiej. 
Po drugie, zdaniem Markiewicza, zastosowano w pr. niem. bardziej precy-
zyjne i węższe, niż w art. 4 pkt 2 pr. aut., określenie przedmiotu regulacji 
(„inne utwory urzędowe podane do publicznej wiadomości w interesie 
danego podmiotu”), w dodatku zapewniono im ochronę w zakresie prawa 
do integralności oraz autorstwa. Czy w takim „nowym” ujęciu, tj. w tej 
drugiej kategorii, powinny mieścić się akty notarialne – pozostaje kwestią 
do rozważenia. Niewątpliwie w przypadku podjęcia w Polsce działań do-
tyczących nowelizacji art. 4 pkt 2 pr. aut., środowisko notariuszy powinno 
rozważyć zabranie głosu w dyskusji dotyczącej statusu autorskoprawnego 
przygotowywanych przez nich dokumentów (w tym ich projektów) oraz 
zakresu ich wyłączeń spod ochrony autorskoprawnej.

42 R. Markiewicz, Pomysł i materiał urzędowy jako utwory, (w:) Experentia docet…, s. 308. 
Por. też idące w tym kierunku propozycje J. Barty i R. Markiewicza, Prawo autorskie, s.92, 
Z. Pinkalski, Wyłączenia …, s. 50 oraz W. Machała, Utwór …, s. 206-207. 
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