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USTAWA
z dnia 1O lipca 1952 r.

o prawie autorskim.
ROZDZIAŁ

1.

rządach

wy -

Przedmiot prawa autorskiego.
§ l. Każdy utwór literacki, naukowy i arustalony w jakiejkolwiek postaci, jest przedlOtem prawa autorskiego.

~

Art. 1.

styczny,

§ 2. W szczególności przedmiotem prawa autorskieutwory:
) wyrażone drukiem, słowem lub pismem,
21 muzyczne,
3l sztuk plastycznych,
4) sztuki choreograficznej i kinematograficznej, utrwalone w scenariuszach, rysunkach lub fotografiach.

g

są

Art. 2. § 1. Utwór,
firznym lub do fotografii
prawa autorskiego, jeżeli
raźnie zastIzeżenie prawa

wykonany sposobem fotograpodobnym, jest przedmiotem
na utworze uwidoczniono wyautorskiego.
.

odtwarzających

mechanicznie utwór

dżwięko

rok przeniesienia.

§ 3. W braku uwidocznienia daty prawo autorskie
do utworów, o których mowa w §§ 1 i 2, ma skutek przeciwko osobom trzecim tylko wówczas, gdy wiedziały,
że czas t rwania prawa autorskiego jeszcze nie upłynął.

Art. 3. § 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest
opracowanie cudzego u tworu; należą tu w szcze- \
gólności: tłumaczenie, przeróbka, przeniesienie na inną
technik ę artystyczną, układ muzyczny, przeróbka na muzyczne instrumenty mechaniczne i przeniesienie na film.
również

§ 2. Wykonywanie prawa autorskiego do opracowania cudzego utworu zależy od zezwolenia twórcy oryginału (zależne prawo autorskie), chyba że prawo autorskie
do oryginału wygasło . Zezwolenie traci moc, jeżeli Opfi1cowanie nie ukazało się w ciągu lat pięciu od daty
zezwolenia.
§ 3. Na opracowaniu cudzego 'utworu nale ży wymienić twórcę oryginału.

§ 2. Na filmach oraz odbitkach i reprodukcj ach,
§ 4. Utworu, który ma cechy samodzielnej twórotrzymanych sposobem fotograficznym lub do fotografii .
CZOSCI, chociaż podnietę do niego dał cudzy utwór, nie
p~dobnym, należy uwidocznić rok wykonania utworu,
uważa się za c~3racowanie cudzego utworu;
1\a nutach zaś dla mechanizmu, walcach i innych .przy-

.ozie~mik U~1.a w
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·PO'l .

s lu ży tej jednostce gospodark i uspołecznionc]. któTej pracownik wykonał utwór na podstawie stosunku
sluibowego albo urnowy o pracę lub nil której zamówienie utwór wykonano; jednakżc twórca zachowuje wyłąc zne prawo do ochrony ilutorskich dóbr
. osobistych.

, Arl 4. Plzedm;olem prawa autorskiego są nie tylko
lItwory OSlat~Fl.l)ie wy kO!1"ne, lecz takze ich plany , Z il-rysy, szkice, rysunk i, modele i projekty.
Art 5. Nie

stanow i ą

przedmiotu pruwa autorskiego:

I ) ' aLty pwwodawczc i administracyjne, o rzeczen ia s ą 
dów i innych wl nd z,
2) pisma i wzory;, przeznaczone przez wład ze do powszechn j wiadom.ości,
3)
4)

234

hcm ,

§ 2. Rada Ministrów może w drodze rozporządze
nia rozciąanąć przepis § 1 nil inne utwory wykomme
przez pracown ików jednostek gospodarki uspołecznio
nej lu b nil zamówienie tych jednostek.

przen iesien ie nil inną t ec hnikę artystyczn ą wzoru,
przc:t.D.aczonego dla przemysłu, jeżełi przeniesienie
stanowi zwykłą czynnoś ć przygolowawczi1 do pro(lukcji przcmyslowej , 9.1 której wzór jesl. przeznaczony.

Art. 13. Prawo autorskie do filmów kinematograficznych i GO przeróbki utworów muzycznych na mechaniczne inst ru menty muz yczne sluży PFedsiębiorstwu,
które wytworzyło film lu b dokonało przeróbki.

informiJcje prasowe i r eporterskie

Art 6.

zdjęcia

fotogru -

Prawo "utorskie doznaje ochrony, j eieli :

l) twórca jest.,obywatelem poJs~im, alpo
.
2) utwór uko:lal siG po ruz pierws~y ' 'i Polsce lub równoczc::'nie w Polsce i za granicą, albo
"

Utwór opublikowany został po ·raz r<erwszy w j ęzy
ku poh;kim, albo
4) ochrona wynikil z układów międzynilIOdowych lub
polega na wzajemności.
3)

Art. 14. § l. Insty tucji naukowej służy prawo pierwszego wydania utworu
naukowego.
opracowanego
przez pracownika tej instytucji w rap-lach zadań, ok res.lonych przez urnowI:; o pracę lub o dzieło. Prawo to gasnie
z upływem lat dwóch od dostarczenia ulworu.
§ 2. Ponildto instytucja może korzystać z utworu
jako materialu naukowego bez obowiązku uzyskilnia zezwolenia twórcy i bpz osobnego za to wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ

ROZDZIAŁ

Fodmiot prawa

§ 2. Za twórcę uważa się osobę. której nazwisko jako twórcy uwidoczniono na utworz.e albo ogl05-;::ono przy
wykonaniu lub wystawieniu utworu.
Ar'. 8. T w-órcę utworu wydanego bez podania nazwiska (an onimowo) lub pod nazwiskiem zmy~lonym (pod
pseudon imem I za~lępu]e w wykonywaniu p rawa a utorf:kie go wydawca , dopóki twórca nie poda swego nazwiska do ,pu IJlicznej wiadomości.

Art. 9. Twórcy zbioru starych r ękopis ów. pieśni ludowych, melodii. przysłów . bajek, opowieści i innych
utwo rów ~ztuk, i ludo~ej, jak równileż twórc y WyplSOW,
antologii i edycji krytycznych służy prawo autorskie.
jeżeli opracowanie wykazuj e cechy twórczości, zwłasz
cza pod wzgl<;dem wybo r.u, układu lub ustalenia tek s tu.
Art. 10. Prawo ilutorskie do całości dzicła zbiorow egó (encyk lopedii" słownika, rocznika. kalendarza itp .)
lub czasopisma służy wydawcy, do poszczególnych zaś
cz4:;ści, mających samodzielne znilczenie ich twórcom.
§ 1.

Treść

aułoJ5:ki ego.

Art. 7. § 1. Prawo au torskie sluży twórcy. je:i.eli
przepis szczególny nie stanowi inaczej .

Art. 11.
łącznie.

3.

2.

Współtwórcom slu ży

prawo au torskie

.

§ 2. Twórcy dzieł łącznych (np. opera i libretto, me.lodia i tekst) mają łączne prawo autorskie ,do calosci.
jednak każdy z nich zachowuje odrębnc prawo Clutors,kie do swoj e go dzi e ła .
Art. 12. § 1. Prawo autorskie do:
1) wzoru artystycznego dla przemysłu.
2) proiektu , planu, r ysu nku technicznego albo architekto nicz,nego , przezna czon ego dla przemysłu lub budownictwa.
, ~) utworu rr7.eZfii1c:wne ~Jo do reklamy lub propagandy .w dz iedzini,e ,gospodarczej -

prawa autorskiego.

Ar!. 15.
Prawo autorskie obejmuje w granicach,
okreslonycl1 uslawą. prawo do:
1) ochrony autorskich dóbr osobistych,
2) wyłqcznego . rozporządzania utworem,
3) wynagrodzenia za wykorzystanie utworu.

Art. 16. § 1. W p rzypadkach uzasadn lony ch wy magani ami upow5zechnie nia w.iedzy i kultury Rada Ministrów może nav.' et bez zgody twórcy lub jego nast ę pcy
prawnego z ez wolić na:
. 1) rozpo wszechnianie utworu w · określony sposób,
', 2) , pr ze róbk ę lu b przi}'st9sQwanie utworu do potrze b
scenicznych, filmowych lub radiofonicz nych, przy
czym t w órca ma prawo pierwszeństwa do opracowania przeróbki lu b przystosowania utwo ru.
§ 2.

t y lko

Za

dzieła

ż ycia twórcy zezwolenie
opubliko wanego,

może

dotyczyć

§ 3. Twórca zachowuje poza tym prawo do ochrony
auloró-kich dóbr osobis tych,

§ 4. T w órcy lub jego następcy prawnemu na leży się
od osoby. która na podstawie zezwolenia Rady Ministrów rozp owszechnia u twór albo korzysta z przeróbki
lnb przysto sowania utworu. wynagrodzenie w wysokości,
odpo w:adajqćej obo\viązuj ącym zasadom wynagradzania
t wórców.

Art. 17. Rada Ministrów może nadać organizacji
lub jednostce gospodarki uspołecznionej wyłąc zne p, 'I W O wydania okreś lonych utworów lub zbiorowego wydania utworów określ onego twórcy z zachowaniem prze pisów art. 16 §§ 2 do 4.

sp oł ec znej

W dziedzinie piśmiennictwa wolno:
w prasie aktualne artyt:uły
wypowiedz i, zamieszczone w dziennikach i czasop!smach, ,na tematy polityczne, gospodarcze, naukowe,
techniczne i kulluralnp.,
Art. 18.

1)

prz€" ruko" r ywać

I
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drukować w czasopismach lub dziełach, przeznaczonych na publikacje tego rodzaju, mo'''y wygłoszo
ne na publicznych zebraniach lub rozprawach, C\,l
jednak nie uprawnia do 'zbiorowego wydania mów
jednej oroby,
3) przytaczać dla wyjaśnieni.<l l.m nauczania w dziełach, stanowiących samoistną całość, krótkie ustępy
opublikowanych już wykładów, mów i innych ut"urów jak również drobne utwory już opublikowane,
4) zamieszczać w antologiach i wypisach cudze utwory,
opublikowane w książkach lub czasopismach,
5) podawać krótkie streszczenia utworów, ogłoszonych
lub wystawionych,
,6) . rozpowszechniać wydany utwór przez wypożyczanie
. egzemplarzy, wygłaszanie wykładów lub recytacje,
jeżeli 'nie pobiera się opłaty za wstęp,
7) wystawiać opublikowany utwór sceniczny przez zespoły amatorskie, jeżeli nie pobiera się opłaty za

2)

wstęp,

użyc już wydanych drobnych urywków utworu poetyckiego lub drobnych utworów poetyckich jako
tekstu nowego utworu muzycznego.

Art. 19.

W zakresie utworów muzycznych wolno :
przytaczać w audycjach, dziełach naukowych i literackich oraz podręcznikach krótkie ustępy utworu
muzycznego lub drobne utwory muzyczne w całości,
jeżeli utwory zostały już wydane,
2) rozpowszechniać wydane utwory muzyczne przez
wypożyczanie egzemplarzy, wygłaszanie wykładów
lub nieodpłatne wykonywanie samego utworu w celach nauczania bądż też w ramach uroczystości o
charakterze społecznym, jeżeli wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, albo w ramach działalności towarzystwa muzycznego wyłącznie dla jego członków,
co jednak nie uprawnia do publicznego wykonywania utworu scenicznego,
3) wykonywać opublikowane
utwory w świetlicach,
domach kultury i klubach, jeżeli nie pobiera się
opłaty za wstęp.
Art. 20.

W ' zakresie utworów plastycznych wolno:
lecz tylko nieod-

. 1) wystawiać utwory publicznie,
płatnie,

2)
3)

4)

używać reprodukcji vr celu nauczania, jeżeli utwór
został wydany albo wystawiony jest stale w taki

sposób, że każdy może go oglądać,
kopiować utwory w muzeach lub w innych instytucjach albo budynkach dostępnych dla publiczności,
odtwarzać odpowiednią
techniką
reprodukcyjną
dzieła sztuki wystawione w miejscach publicznych,
jednakże

nie w tych samych rozmiarach i nie do te-

qo samego

użytku,

odtwarzać utwory architektoniczne, lecz nie w celu

budowy,
budow~ć według planów architektonicznych wydanych w celu powszechnego stosowania,
odtwarzać ut wory fotograficzne, lecz nie w sposób
fotograficzny lub do niego podobny.
~

Art. 21. § 1. Pr:!ewidziane w :ut. 18 do 20 rozpowszechnianie lub przytaczanie cudzych utworów jest dozwolone tylko pod warunkiem wyraźnego wymienienia
źródła oraz bez wprowadzenia zmian w utworze.
§ 2. W utworach muzycznych dozwolone są tylko
przeniesienia do innej tonacji, na inny głos lub instrument, w utworach plastyczny~h zaś zmiany wielkości
'oraz . konieczne zmiany, wywoła'ae ' sposobem odtworze-

nia.
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§ 3. Rozpowszechnianie lub przytaczanie litworów
w całości lub części na zasadach i w granicach okreś lo 
nych wart. 18 do 20 nie uprawnia twórcy db żądania wynagrodzenia z wyjątkiem przypadku umieszczenia utworu w an.tologii lub w wypisach.

Art. 22. \'\'oll"rJ skopiować lub w irny sposób odtwocudzy utwór wyłącznie dla własnego użytku oso~istego, co nie uprawnia jednak do budowania według
cudzego utworu architektonicznego.
rzyć

Art. 23.
Wolno rozpowszechniać
opublikowane
utwory przy pomocy fonii i wizji p~·zewo.dowej i bezprzewodowej; twórcy należy się wynagrodzenie w wysokości .
odpowiadającej przyjętym w tych przypadkach zasadom
wynagradzania twórców.
Art. 24. § 1. Rozporządzanie 'portretem wymaga
zezwolenia osoby portretowanej, jeżeli nie otrzymała
ona zapłaty za pozowanie.
§ 2. Zezwolenia nie wymaga rozporządzanie wizerunkami:
1) osób powszechnie znanych, chyba że uczynily zastrzeżenie przy portretowaniu,
2) stanowiącymi jedynie szczegół obrazu przedstawiającego obchód, zgromadzenie, krajobraz itp.

Art. 25. § 1. Rozporządzanie listami wymaga zezwolenia osolJ)', do której listy są skierowane, jeżeli jej nazwisko ma lub może być ujawnione.
§ 2. Do lat dziesięci u od śmierci tej osoby potrzeba
zezwolenia jej m:ałżonka i zstępnych, a w ich braku- roqziców i rodzeństwa.

ROZDZIAŁ

4.

Czas trwania autorskich praw

majątkowych.

Art. 26. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych autorskie prawa majątkowe gasną z upły
wem lat dwudziestu :
1) od śmierci twórcy, przy dziełach zaś wspólnych i
łącznych -- od śmierci twórcy, który innych przeżył,

od opublikowania utworu anonimowo lub pod pseu-,
donimem, chyba że twórca wcześniej ujawnił publicznie swoje autorstwo,
3) od opublikowania utworu, jeżeli autorskie prawa majątkowe służą osobie prawnej.

2)

Art. 21. Autorskie prawa majątkowe gasną:
do utworu fotograficznego lub otrzymanego w sposób podobny do fotografii - z upływem lat dziesięciu od p ierwszej publikacji,
2) do utworu kinematograficznego, scenograficznego i
choreograficznego - z upływem lat dziesięciu od
pierwszego publicznego wykonania.
3) do przeróbki utwo'rów
muzycznych na przyrządy
mechaniczne - z upływem lat dziesięciu od dokonania przeróbki.
4) do serii zdjęć fotograficznych, mającej znaczenie
artystyczne lub naukowe - z upływem lat dziesięciu
od pierwszej publikacji.
1)

Art. 28.
majątkowych

Bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw
do utworu, wydawanego w częściach od-
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lt;bnych, rozpoczyna się od wydania części ostatniej (tomu,zeszytu itp.). Jeżeli jednak poszczególne części są
dziełami samoistnymi, bieg tego terminu rozpoczyna -się
dla każdej części osobno.
Art. 29. Czas trwania autorskich praw majątkowych
liczy się począwszy od pierwszego dnia róku nast ęp ne
go ~ . śmierci twórcy, opublikowaniu utworu lu'b innym
:zrlarz-eniu, od którego rozpoczyna się bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych.

ROZDZIAŁ

Przejście

mają.txowydl.

majątkowe mogą

przejść

§ 2. Umowa o przieniesienie autorskich praw
kowych wymaga formy pisemnej.

mająt

Art 31. Następcy prawnemu, choćby nabył wszelkie
autorskie prawa majątkowe, nie wolno czynić zmian w
utworze, chyba ze wywołane są oczywistą koniecznością,
a twórca nie miałby słusznej podstawy ich zabronić.
Art. 32. Twórca zachowuje wyłączne prawo zezwa-lania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego pomimo umownego przeniesienia autorskich praw majątko
wych, chyba że umowa stanowi inaczej.
Art. 33. § 1. Rada Ministrów może ustalić zasady
i stawki wynagradzania twórców' oraz wzorcowe umowy we wszystkich lub niektórych działach twórczości.

li 2. Postanowienia umowne sprzeczne z przepisami
wydanymi na podstawie ~ 1 są nieważne.
2.

Umowa

w y d a w n i c z a.

Ad. 34. Przez umowę wydawniczą twórca przenosi
na wydawcę prawo wydania utworu piśmienniczego lub
artystycznego, wydawca zaś zobowiązuj_e się do wydarua
utworu i do zapłacenia twórcy wynagrodzenia.
Art. 35. § 1. Twórca jest obowiązany dostarczyć
wydawcy utwór w oznaczonym czasie i. w stanie odpowiedni m do wydania.
§ 2. Wydawca jest obowiązany wydać utwór woznaczonym czasie i w stosownej formie oraz użyć odpowiednich środków w celu rozpowszechnienia wydanego
utworu.

Art. 36. § 1. Twórca może aż do dost.arczenia utwood umowy, jeżeli po jej zawarciu zaszły
okoliczności, uzasadniające zaniechanie dzieła ze względu
na istotne interesy twórcze, dłuższą chorobę IUG inne
ważne przyczyny,
ru

upływie odstą-

Niewykonanieumowy przez twórcę uprawnia
dó żąd ania zwrotu wszystkiego, co twórca
otrzymał z tytułu umowy. W przypadku niewykonanm
umowy przez twórcę z jego winy wydawca może ponadto
żądać odszkodowania lub zapła ty kary umownej, jeżeli
była w umowie zastrzeżona. Wydawca nie może dochodzić wykonania umowy.
§ 2.

wydawcę

§ 2. Wydawca może w każdym czasie odstąpić od
wydania utworu, jeż€li wydanie byłoby sprzeczne z interesem Pań-stwa Ludowego.

1. P r z e p i s y o g ó l n e .
Art. 30. § 1. Autorskie prawa
na inne osoby.

nia od umowy, a po bezskutecznym jego
pić od umowy.
.

Art. 38. § l. Wydawca może w umowie zastrzec sobie prawo odstąpienia od wydania utworu; z prawa tego
nie może jednak korzystać po upływie roku od daty dostarczenia mu utworu.

5.

autorskich praw

Poz. 234
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odstąpić

może rówl1lez odstąpić od umowy, jewydawca nie podejmuje prac nad wydaniem utworu
mimo wyznaczenia mu stosownego terminu dodatkowego
z zagrożen i em odstąpienia od umowy.

§ 2. Twórca

żeli

Art. 37. § 1. Jeż eli twórca nie dostarczy wydawcy
utworu w czasie właściwym, wydawca może wyzn.aczyć
mu stosowny termUl dodatkowy z zaijfożeniem odstąpie-

§ 3. W przypadku odstąpienia od wydania utworu
stosownie do przepisów § 1 Jub §2 twórcy nalezy się
umówione wynagrodzenie.

Art. 39. § t. Przepisy art.3tl stosuje się odpowiednio, gdy wydawca nabył od twórcy prawo do kilku wydań.

§ 2. Przed przystąpieniem do nowego wydania wydawca jest obowiązany dać twórcy możność poczynienia
zmian w utw.o rze.

. Art. 40. § 1. Jeżeli określenie wynagrodzenia twórcy nie wynika z umowy ani z prz'e pisu szczególnego, wys9kość wynagrodzenia określa się na podstawie oceny
wartości utworu i jego pożytku społecznego oraz wysiłku
twórczego, jakiego utwór wymagał.
§ 2. Wynagrodzenie twórcy p}.atne jest przy dostarczeniu utworu wydawcy, chyba że umowa lub przepis
szczególny stanowi inaczej .
§ 3. W razie umowy o wynagrodzenie procentowe
od całego nakładu wynagrodzenie oblicza się od ceny,
po której sprzedą.je się publicznie poszczególne egzemplarze.

§ 4. Jeżeli wynagrodzenie zależy od liczby sprzedanych egzemplarzy, wydawca jest obowiązany co trzy
m'iesiące wypłacać przypadającą należność.

Art. 41. § 1.
dawca.

Cenę sprzedażną

utworu oznacza wy-

§ 2. Jeżeli wynagrodzenie twórcy umówione zostało
procentowo a cena sprzedażna uległa podwyższeniu po
zawarciu umowy, twórcy należy się także :.rmówiony
procent od podwyżki ceny za egzemplarze, pozostałe do
sprzedaży .

Art. 42. § 1. Wydawca ponosi koszty korekty.
§ 2. Twórca ma prawo
rzenia korekt wolnych od
prawienie tych korekt nie
grodzenie.

żądać przesłania

mu do przejdrukarskich. Za pomu się osobne wyna-

błędów
należy

§ 3. Twórca ponosi koszty zmian dokonanych przez
niego w utworze po rozpoczęciu pracy wydawniczej, jeżeli przekraczają zwyk łą miarę i nie są następstwem okoliczności, które zaszły niezależnie od twórcy po rozpoczęc iu pracy wydawniczej.

Art. 43. § 1. Twórcy nale żą się bezpłatne egzemplarze autorskie; nie dotyczy to czasopism.

,
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§ 2. Ilość egzemplarzy autorskich nie może przekrow pierwszym wydaniu - dwudziestu pięciu a w
następnych dziesięciu . Nie wlicza się ich do nakładu.
Przy utworach zbiorowych wydawca może zastąpić
egzemplarze autorskie odbitką odpowiedniej części dzieła.
czyć:

I

Art. 44. Wydawca ma prawo wydrukować w ka ż 
dr
wydaniu poza egzemplarzami autorskimi do 350
eg emplarzy obowi ązkowych i okazowych, których nie
w . cza się do nakładu.
Art. 45. § l. Twórca może w zbiorowym wydaniu
sv.\ych dzieł umieścić również utwory, o których wydanie
zawa rl umowę z innym wydawcą.
§ 2. Prawo wydawcy do zbiorowego wydania utworów . jednego twórcy nie obejmuje prawa wydawania oddzielnie poszczególnych utworów.

Poz. 234
l) przywłaszcza sobie autorstwo, nazwisko lub p seudo-nim twórcy,
2) pomija nazwisko twórcy przy wydaniu lub odtworzeniu ut woru,
3) wbrew woli twórcy umieszcza

jego n azw isko na
utworze lub w ilWY sposób ujawnia autorstwo,

4) n ie podaje w swoim utworze twórcy lu b z r ódł a,
z którego zaczerpnął treść lub wyjątk i , albo podaje
fałszywi e autora lu b żródło,
5) publikuje d zie ło nie przeznaczone przez
publikacji,

In n e

umow y

o rozpow szech nia n ie
u t w o rów.

I

A r t. 46. § .1. Do umowy o publiczne wystawienie
utworu scenicznego lub o publiczne wykonanie . dzieła
mJzycznego albo słownego stosuje się odpowiednio przeP it y art. 35 do 38 oraz art. 40 § 1.
.
§ 2. W braku odmiennej umowy lub przepisu szcze gólnego w ynagrodzenie twórcy płatne jest przy zawarciu
umowy, a j eżeli twórca ma dostarczyć tekst - przy ciostarczeniu go; jeżeli wynagrodzenie oblicza się w stosunku do wpływów, należy je wypłacać po każdym zamknięciu kasowym.
Art. 47. Twórca może odstąpić od umowy, j eżel i wystawienie utworu nast ępuje w rażąco nieodpowiedniej
fo rmie albo ze zmianami, którym twórca mógłby się słusz
nie sprzeciwi ć.

dz iała

w inny sposób z
030bistych t wórcy.

ujm ą

dla autorskich dóbr

Art. 53. § 1. Twórca, którego autorskie dobra osobiste zostały naruszone, może żądać zaniechania tego nar uszenia. usunięcia j ego skutków oraz publicznego odwołania lub innego publicznego oświadczenia albo ogło
szenia wyroku w czasopismach.
. § 2. Po śmierc i twórcy. j eżeli nie wyraził 'On innej
woli, z powództwem o ochronę autorskich dóbr osobistych mogą wystąpić: małżonek, rodzice, dzieci lub ro dzeństwo twórcy.
Art. 54. Z powództw em o ochronę autorskich dób r
osobistych twórcy mo że również wystąpić stowarzyszenie twó r ców właściwe ze względu na rodzaj twó rczośc i.
Art. 55. Przepisy art. 53 stosuje się odpowiednio do
ro zpowszechnian ia portretu bez zezwolenia portretowan ego i do wydania listów bez wymaganego zezwolenia

Art. 48. Zezwole nie twórcy na przeniesienie j ego
utwo ru na pr zy rzą dy mechaniczne nie u prawn ia w brak u
odmiennej umowy do odpłatn ego publicznego wykonywania utworu.

ROZDZIAŁ

Ochrona
Art. 49. Zezwolenie na przeniesie n ie utw oru na mm
ki ematograficzny uprawnia w braku odmiennej umowy
d i publicznego wyświ e tlania filmu.

do

G) wprowadza w utworze zmiany, dodatki lub skrót-,.
kt óre zniekszt.ałcają treść lub formę albo pommeJ
szają wartość u tworu,
7)

3.

twórcę

ma jątkowych

7.

praw a utorskich.

Art. 56. Twórca lub jego nast ępca prawny może żą
od naruszającego jego autorskie prawa majątkowe ,
by zaniechał naruszenia. wydał uzyskane korzyści i w razie winy wynagrodził szkodę.
dać

Art. 50. Posiadacze głośników lub innych pod obn 1[ch urządzell mają prawo bez osobnego wynagrodzenia
dla twórcy używ ać t ych urządzeń do odbioru d zieła , rozpowszechriiania go za pomocą radiofonii lub radiowizji
i fonii oraz wizji przewodowej. chociażby urządz enia te
były umieszczone w miejscu publicznym.
Art. 51. § 1. Nabycie nie wydanych planów architektonicznych obejmuje prawo zastosowania ich tylko
do jednej budowli.
§ 2. Ograniczenia tego nie stosuje się w braku odmiennej umowy w przypadku nabycia planów architektonicznych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, którym przysługuje prawo wykorzystania nabytych planów
w sposób przez te jednostki określony.
ROZDZIAŁ

6.

Ochrona autorskich dóbr osobistych.
Art. 52. Naruszenia autorskich dóbr osobistych .doPj szcza si ę, kto:

Art. 57. Przy dziełach architektury nie wolno wstrzybudowy: pokrzywdzony może jednak dochodzić innych roszczeń.

ma ć rozpoczętej

Art. 58. § 1. Dla ' dochodzenia roszczeń pieni ęż nych
niedopuszczalna jest egzekucja z prawa autorskiego . ctopóki sł u ży ono twórcy . Nie dotyczy to egzekucji z wierzytelności,
przypada jących
z tytułu wynagrodzenia
autorskiego.
§ 2. Po śmierci twórcy spadkobiercy mogą sprzeCIegzekucji z prawa autorskiego do utworu jeszcze
nie opublikowanego, chyba że sprzeciw byłby niezgodny
z ujawn ioną wolą twórcy w sprawie opublikowar.ia '
utworu .
wić się

§ 3. Przepisy §§ 1 i 2 stosuje się również do planów, stereotypów, kamieni. form , n ega tywów orilZ in nych przedmiotów . n clleżącvc h do twórcy i służących jedynie do wykonania j ego prawa autorskiego.
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8.

-'

, Poz. 234 'i 235

Art. 63. § 1. Umowy o przeniesienie autorskich praw
zawarte przed dniem 22 lipca 1944 r. uJegają z mocy prawa rozwiązaniu, a objęte nimi autorskią
p rawa majątkowe powracają do twórców łub ich :ldstęp
ców prawnych. Twórcy nie mają obowiązku zwrotu kwot
otrzymanych z tytułu wynagrodzeń autorskich i zachowują prawo do żądania należności przypadających z tytułu wynagrodzeń autorskich za utwory wykorzystan.c
przez nabywców.
§ 2. Jeżeli jednostka gospodarki uspołecznionej j~t
nacywcą autorskiego prawa majątkowe90, może O,! rl
ukończyć i rozpowszechniać rozpoczęte druki, rep 10dukcje i przeróbki na instrumenty mechaniczne (,raz
ukończyć budowy, o ile zostały rozpoczęte przed dniem
wejścia ustawy w życie .
majątkowych

Przepisy karne.
Art. 59. § 1. Kto pr-zy\Vłaszcza sobie cudze aut.or- ·
slwo, podlega kar;:e aresztu do lat <;iwóch i grzywny do
50.000 zł albo jednej z tych kar.

§ 2. Kto w inny sposób narusza cudze prawo autorskie w celu os iąg nięcia korzyśCI materialnej lub osobistej, podlega karze aresztu do jednego roku i grzywny
do 30.000 zł lub jednej z tych kar.
§ 3. W przypadkach okręślonych w § 2
bywa się z oskarżenia prywatnego.

ściganie

od-

Art. 60. W spra\vach o przestępstwa przeciw prawom autorskim sąd może na żądanie pokrzywdzonego zarządzić ogloszen:e wyroku na' koszt skazanego.

Przepisy

ROZDZIAŁ

9.

przejściowe

i

Art. 1)4. Przep isy niniejszej ustawy nie n1i!t;~i".ją
praw autorskich, wynikających z umów mi(;,:z ~"I:&.!O
dowych.
Art. 65. Traci moc ustawa z dnia 29 marca t 97./) r.
o prawie autorskim (Dz. U. z 1935 r. Nr 36, poz. 260).

końcowe.

Art 61. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się także
do praw autorskich istniejących w dniu jej wejscia w

Art. 66. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi
Rady Milllstrów i wszystkim ministrom.

życie.

Art. 67. Ustawa wchodzi w
Art. 62. Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarte przed dniem wejś-::ia w życie ustawy
ocenia się według przepisów dotychczasowych z zastrzeż eniem określonym w artykule następnym.

życie

z dniem

ogłosze-

nia.
Prezyrlpnt RZf>r'7.ypospolitej~ B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

235
USTAWA
z dnia 10 lipca

j

952 r .

o zmianie organizacji władz i instytucji w dzIedzinie budownictwa.
7)

Art 1. W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa !Dz.
U. Nr 58, poz. 523) wprowadza się następujące zmiany:

bl de·daje się usl. 3 w brzmieniu:
.. 3 Rada Ministrów okr eś li w drodze fO'/:porzą
dzenia szczegółowy zakres działania Komitetu.';

1) wart. 4 skreśla się:

a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "ogólnego planowania " ,
b) pkt 5 i 6,
c) ust. 2; .
2) wart. 5:
a} ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Do zakresu działania Komitetu

ochrony i "konserwacji 2,aby:ków urbanistycznych, architek tonicznych oraz mabrstwc i
rzeżby z nimi związanych.";

3)

wart. 6 dod a je się ust. 3 w brzmien iu:
,.3 Rada M inistrów nada Komitetowi stabt, który
okreś li wewnętrzną organizacj ą Komitetu.";

4) art. 7 otrzymuje brzmienie :
należą

sprawy:

1) naczelnego nadzoru w sprawach urbanistyki
i architektury,
2) normatyWów urbanistycznych,
3) projektowan ia arch itektonicznego,
4) planowania zabudowy miast i osiedli, ośrod
ków przemysłowych oraz nadzoru nad ich planowa zabudową,
5) współpracy z właściwymi władzami przy ustalan iu wytycznych i opracowywaniu normatywów projektowania, standartów budowlan yc h oraz projektów typowych z punktu widzenia aTchjtpk toniczno-urbanistycznego,
e) n aozoru in~pekcyino - budowlanego nad r 3aliza cią budownictwa mies~ka.niowego i ogólnego,

"Art. 7. t. Przy Prezesie Komitetu działa Rada Urbanistyki i Arctitektury jako organ opiniodawcz y.
2. Prezes Rady Ministrów ustali zakres i tryb
dz ia .l ania Rady Urbanistyk i i Architektury oraz sklad
i sposó b powołania jej czlonków··.
Art. 2. Sprawy nad zoru budowlanego nad utrzymani em budynków, zastrzeżone dotychczas właściwości Min ist ra Budownictwa Miast i Osi e dli, przechodzą do zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej.
Art. 3. Rada Mini strów określa terminy. w których
sprawy. wymienione w przepisach u5tal<liących szczego"
łowy zaJnes dzirdania Komitetu do ~pTilW Urbanistyki
i Archilc!(lury, przejdą do właś ciwości Komitetu.

