
Art. 33.42 W razie powierzenia zarzàdu osobie fi-
zycznej lub prawnej, w trybie przewidzianym w art. 18
ust. 1, w braku odmiennych postanowieƒ umowy,
stosuje si´ odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia-
∏u.

Rozdzia∏ 5
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy

przejÊciowe i koƒcowe

Art. 34—38. (pomini´te).43

Art. 39. 1. Minister SprawiedliwoÊci dostosuje do
niniejszej ustawy rozporzàdzenie z dnia 18 marca
1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o ksi´-
gach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 29, poz. 128).44

2. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzà-
dzenia, okreÊla tryb egzekucji z lokali stanowiàcych od-
r´bne nieruchomoÊci.

Art. 40. 1. Paƒstwowe lub komunalne jednostki or-
ganizacyjne, sprawujàce na podstawie przepisów do-
tychczasowych zarzàd nieruchomoÊciami wspólnymi,
sà obowiàzane zapewniç dla ka˝dej z zarzàdzanych nie-
ruchomoÊci wspólnych ewidencj´ umo˝liwiajàcà naj-
póêniej od dnia 1 paêdziernika 1994 r. ustalenie kosz-
tów i przychodów dla ka˝dej wspólnej nieruchomoÊci
oraz powiadomiç wspó∏w∏aÊcicieli, nie póêniej ni˝ do
dnia 30 listopada 1994 r., o zmianach, jakie wprowadza
niniejsza ustawa co do sposobu zarzàdzania nierucho-
moÊcià wspólnà oraz co do ponoszenia jego kosztów.

2. Do czasu uregulowania tych spraw przez w∏aÊci-
cieli do zarzàdu, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ od-
powiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczàce zarzàdu
zleconego przez w∏aÊcicieli osobie fizycznej lub prawnej.

Art. 41. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r., z wyjàtkiem przepisu art. 40 ust. 1, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.45
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42 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy wymie-

nionej w przypisie 2.
43 Zamieszczone w obwieszczeniu.
44 Dostosowanie do ustawy przepisów rozporzàdzenia z dnia

18 marca 1992 r. nastàpi∏o rozporzàdzeniem Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniajàcym
rozporzàdzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o
ksi´gach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 136, poz. 711),
które wesz∏o w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1995 r.

—————
45 Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 27 lipca 1994 r.
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OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 1 sierpnia 2000 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 53, poz. 637) og∏asza si´ w za-
∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych:

1) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 1994 r. o sprostowaniu b∏´dów (Dz. U.
Nr 43, poz. 170),

2) ustawà z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych
upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych
(Dz. U. Nr 43, poz. 272),

3) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

4) ustawà z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
Nr 53, poz. 637)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 24 i 25 ustawy z dnia 19 marca 1997 r. o zmia-

nie niektórych upowa˝nieƒ do wydawania aktów
wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272), które sta-
nowià:
„Art. 24. 1. Przepisy wykonawcze wydane przed

dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na pod-
stawie upowa˝nieƒ zawartych w usta-
wach wymienionych w art. 1—4, 6, 8, 9,
18, 20 i 22, które zosta∏y zmienione ni-



niejszà ustawà, zachowujà moc do cza-
su wydania przepisów na podstawie
upowa˝nieƒ w brzmieniu okreÊlonym
niniejszà ustawà.

2. Przepisy wykonawcze dotychczas nie
wydane na podstawie upowa˝nieƒ
przewidzianych w art. 3, 7, 12, 13, 14, 16
i 23 w∏aÊciwe organy wydadzà w termi-
nie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od daty
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

2) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-

Ênia 1998 r.”;
3) art. 2 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 53, poz. 637), które stanowià:
„Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do korzysta-

nia po jej wejÊciu w ˝ycie z utworów, ar-
tystycznych wykonaƒ, fonogramów i wi-
deogramów, które wed∏ug  niniejszej
ustawy korzystajà z ochrony.

2. Je˝eli rozpocz´te przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy korzystanie
z artystycznego wykonania, fonogramu,
wideogramu lub programu radiowego
albo  telewizyjnego by∏o wed∏ug przepi-
sów dotychczasowych dozwolone, nato-
miast po  tym dniu wymaga zezwolenia,

to mo˝e ono byç dokoƒczone, pod wa-
runkiem ̋ e  uprawniony otrzyma stosow-
ne wynagrodzenie.

3. Ustawa nie narusza w∏asnoÊci egzempla-
rzy utworów rozpowszechnionych przed
dniem jej wejÊcia w ˝ycie i egzemplarzy
fonogramu lub wideogramu, na których
utrwalono artystyczne wykonania przed
dniem jej wejÊcia w ˝ycie.

4. Dokoƒczenie korzystania z fonogramu
lub wideogramu dotyczy tak˝e  zakoƒcze-
nia sprzeda˝y ich egzemplarzy w ciàgu
dwunastu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, o ile egzemplarze te zg∏oszo-
ne zosta∏y w terminie miesiàca od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw  kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego. Zg∏oszenie po-
winno wskazywaç numer  katalogowy
nagrania, zawarte w nim utwory, z poda-
niem autorów, artystów  wykonawców,
czasu trwania nagrania, oraz liczb´ i ro-
dzaj egzemplarzy.

5. Przepis ust. 1 stosuje si´ do utworów
obywateli paƒstw obcych stale zamiesz-
ka∏ych za granicà, pod warunkiem wza-
jemnoÊci.”

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
K. M. Ujazdowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Kultury  i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 1 sierpnia 2000 r. (poz. 904)

USTAWA

z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdzia∏ 1

Przedmiot prawa autorskiego

Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest ka˝-
dy przejaw dzia∏alnoÊci twórczej o indywidualnym cha-
rakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale˝nie
od wartoÊci, przeznaczenia i sposobu wyra˝enia
(utwór).

2. W szczególnoÊci przedmiotem prawa autorskie-
go sà utwory:

1) wyra˝one s∏owem, symbolami matematycznymi,
znakami graficznymi (literackie, publicystyczne,
naukowe, kartograficzne oraz programy kompute-
rowe),

2) plastyczne,

3) fotograficzne,

4) lutnicze,

5) wzornictwa przemys∏owego,
6) architektoniczne, architektoniczno–urbanistyczne

i urbanistyczne,
7) muzyczne i s∏owno–muzyczne,
8) sceniczne, sceniczno–muzyczne, choreograficzne

i pantomimiczne,
9) audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od
chwili ustalenia, chocia˝by mia∏ postaç nie ukoƒczonà.

4. Ochrona przys∏uguje twórcy niezale˝nie od spe∏-
nienia jakichkolwiek formalnoÊci.

Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szcze-
gólnoÊci t∏umaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przed-
miotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa
do utworu pierwotnego.

2. Rozporzàdzanie i korzystanie z opracowania za-
le˝y od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo



zale˝ne), chyba ˝e autorskie prawa majàtkowe do
utworu pierwotnego wygas∏y.

3. Twórca utworu pierwotnego mo˝e cofnàç zezwo-
lenie, je˝eli w ciàgu pi´ciu lat od jego udzielenia opra-
cowanie nie zosta∏o rozpowszechnione. Wyp∏acone
twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

4. Za opracowanie nie uwa˝a si´ utworu, który po-
wsta∏ w wyniku inspiracji cudzym utworem.

5. Na egzemplarzach opracowania nale˝y wymie-
niç twórc´ i tytu∏ utworu pierwotnego.

Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych sà
przedmiotem prawa autorskiego, nawet je˝eli zawiera-
jà nie chronione materia∏y, o ile przyj´ty w nich dobór,
uk∏ad lub zestawienie ma twórczy charakter, bez
uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Art. 4. Nie stanowià przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urz´dowe projekty,

2) urz´dowe dokumenty, materia∏y, znaki i symbole,

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

4) proste informacje prasowe.

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje si´ do utworów:
1) których twórca lub wspó∏twórca jest obywatelem

polskim lub
2) które zosta∏y opublikowane po raz pierwszy na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocze-
Ênie na tym terytorium i za granicà, lub

3) które zosta∏y opublikowane po raz pierwszy w j´zy-
ku polskim, lub

4) których ochrona wynika z umów mi´dzynarodo-
wych.

Art. 6. W rozumieniu ustawy:
1) utworem opublikowanym jest utwór, który za ze-

zwoleniem twórcy zosta∏ zwielokrotniony i którego
egzemplarze zosta∏y udost´pnione publicznie,

2) opublikowaniem równoczesnym utworu jest opu-
blikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i za granicà w okresie trzydziestu dni od je-
go pierwszej publikacji,

3) utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za ze-
zwoleniem twórcy zosta∏ udost´pniony publicznie.

Art. 7. Je˝eli umowy mi´dzynarodowe, których
Rzeczpospolita Polska jest stronà, przewidujà dalej idà-
cà ochron´, ni˝ to wynika z ustawy, do nie opublikowa-
nych utworów obywateli polskich albo do utworów
opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub równoczeÊnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz
pierwszy w j´zyku polskim — stosuje si´ postanowie-
nia tych umów.

Rozdzia∏ 2
Podmiot prawa autorskiego

Art. 8. 1. Prawo autorskie przys∏uguje twórcy, o ile
ustawa nie stanowi inaczej.

2. Domniemywa si´, ˝e twórcà jest osoba, której
nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzem-
plarzach utworu lub której autorstwo podano do pu-
blicznej wiadomoÊci w jakikolwiek inny sposób
w zwiàzku z rozpowszechnianiem utworu.

3. Dopóki twórca nie ujawni∏ swojego autorstwa,
w wykonywaniu prawa autorskiego zast´puje go pro-
ducent lub wydawca, a w razie ich braku — w∏aÊciwa
organizacja zbiorowego zarzàdzania prawami autorski-
mi.

Art. 9. 1. Wspó∏twórcom przys∏uguje prawo autor-
skie wspólnie. Domniemywa si´, ̋ e wielkoÊci udzia∏ów
sà równe. Ka˝dy ze wspó∏twórców mo˝e ̋ àdaç okreÊle-
nia wielkoÊci udzia∏ów przez sàd, na podstawie wk∏a-
dów pracy twórczej.

2. Ka˝dy ze wspó∏twórców mo˝e wykonywaç pra-
wo autorskie do swojej cz´Êci utworu majàcej samo-
dzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozosta-
∏ych wspó∏twórców.

3. Do wykonywania prawa autorskiego do ca∏oÊci
utworu potrzebna jest zgoda wszystkich wspó∏twór-
ców. W przypadku braku takiej zgody ka˝dy ze wspó∏-
twórców mo˝e ˝àdaç rozstrzygni´cia przez sàd, który
orzeka uwzgl´dniajàc interesy wszystkich wspó∏twór-
ców.

4. Ka˝dy ze wspó∏twórców mo˝e dochodziç rosz-
czeƒ z tytu∏u naruszenia prawa autorskiego do ca∏oÊci
utworu. Uzyskane Êwiadczenie przypada wszystkim
wspó∏twórcom, stosownie do wielkoÊci ich udzia∏ów.

5. Do autorskich praw majàtkowych przys∏ugujà-
cych wspó∏twórcom stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego o wspó∏w∏asnoÊci w cz´Êciach
u∏amkowych.

Art. 10. Je˝eli twórcy po∏àczyli swoje odr´bne
utwory w celu wspólnego rozpowszechniania, ka˝dy
z nich mo˝e ˝àdaç od pozosta∏ych twórców udzielenia
zezwolenia na rozpowszechnianie tak powsta∏ej ca∏o-
Êci, chyba ˝e istnieje s∏uszna podstawa odmowy,
a umowa nie stanowi inaczej. Przepisy art. 9 ust. 2—4
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 11. Autorskie prawa majàtkowe do utworu
zbiorowego, w szczególnoÊci do encyklopedii lub pu-
blikacji periodycznej, przys∏ugujà producentowi lub
wydawcy, a do poszczególnych cz´Êci majàcych samo-
dzielne znaczenie – ich twórcom. Domniemywa si´, ˝e
producentowi lub wydawcy przys∏uguje prawo do ty-
tu∏u.

Art. 12. 1. Je˝eli ustawa lub umowa o prac´ nie sta-
nowià inaczej, pracodawca, którego pracownik stwo-
rzy∏ utwór w wyniku wykonywania obowiàzków ze sto-
sunku pracy, nabywa z chwilà przyj´cia utworu autor-
skie prawa majàtkowe w granicach wynikajàcych z ce-
lu umowy o prac´ i zgodnego zamiaru stron.

2. Je˝eli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty
przyj´cia utworu, nie przystàpi do rozpowszechniania
utworu przeznaczonego w umowie o prac´ do rozpo-
wszechnienia, twórca mo˝e wyznaczyç pracodawcy na

Dziennik Ustaw Nr 80 — 4741 — Poz. 904



piÊmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie
utworu z tym skutkiem, ˝e po jego bezskutecznym
up∏ywie prawa uzyskane przez pracodawc´ wraz z w∏a-
snoÊcià przedmiotu, na którym utwór utrwalono, po-
wracajà do twórcy, chyba ˝e umowa stanowi inaczej.
Strony mogà okreÊliç inny termin na przystàpienie do
rozpowszechniania utworu.

3. Je˝eli umowa o prac´ nie stanowi inaczej, z chwi-
là przyj´cia utworu pracodawca nabywa w∏asnoÊç
przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

Art. 13. Je˝eli pracodawca nie zawiadomi twórcy
w terminie szeÊciu miesi´cy od dostarczenia utworu
o jego przyj´ciu, nieprzyj´ciu lub uzale˝nieniu przyj´-
cia od dokonania okreÊlonych zmian w wyznaczonym
w tym celu odpowiednim terminie, uwa˝a si´, ̋ e utwór
zosta∏ przyj´ty bez zastrze˝eƒ. Strony mogà okreÊliç in-
ny termin.

Art. 14. 1. Je˝eli w umowie o prac´ nie postanowio-
no inaczej, instytucji naukowej przys∏uguje pierwszeƒ-
stwo opublikowania utworu naukowego pracownika,
który stworzy∏ ten utwór w wyniku wykonywania obo-
wiàzków ze stosunku pracy. Twórcy przys∏uguje prawo
do wynagrodzenia. Pierwszeƒstwo opublikowania wy-
gasa, je˝eli w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dostarczenia
utworu nie zawarto z twórcà umowy o wydanie utwo-
ru albo je˝eli w okresie dwóch lat od daty jego przyj´-
cia utwór nie zosta∏ opublikowany.

2. Instytucja naukowa mo˝e, bez odr´bnego wyna-
grodzenia, korzystaç z materia∏u naukowego zawarte-
go w utworze, o którym mowa w ust. 1, oraz udost´p-
niaç ten materia∏ osobom trzecim, je˝eli to wynika
z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zosta∏o po-
stanowione w umowie.

Art. 15. Domniemywa si´, ˝e producentem lub wy-
dawcà jest osoba, której nazwisko lub nazw´ uwidocz-
niono w tym charakterze na przedmiotach, na których
utwór utrwalono, albo podano do publicznej wiado-
moÊci w jakikolwiek sposób w zwiàzku z rozpowszech-
nianiem utworu.

Rozdzia∏ 3

TreÊç prawa autorskiego

Oddzia∏ 1

Autorskie prawa osobiste

Art. 16. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie
prawa osobiste chronià nieograniczonà w czasie i nie
podlegajàcà zrzeczeniu si´ lub zbyciu wi´ê twórcy
z utworem, a w szczególnoÊci prawo do:

1) autorstwa utworu,

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudo-
nimem albo do udost´pniania go anonimowo,

3) nienaruszalnoÊci treÊci i formy utworu oraz jego
rzetelnego wykorzystania,

4) decydowania o pierwszym udost´pnieniu utworu
publicznoÊci,

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Oddzia∏ 2

Autorskie prawa majàtkowe

Art. 17. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy
przys∏uguje wy∏àczne prawo do korzystania z utworu
i rozporzàdzania nim na wszystkich polach eksploata-
cji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Art. 18. 1. Autorskie prawa majàtkowe nie podlega-
jà egzekucji, dopóki s∏u˝à twórcy. Nie dotyczy to wy-
magalnych wierzytelnoÊci.

2. Po Êmierci twórcy, spadkobiercy mogà sprzeci-
wiç si´ egzekucji z prawa autorskiego do utworu nie
opublikowanego, chyba ˝e sprzeciw by∏by niezgodny
z ujawnionà wolà twórcy co do rozpowszechniania
utworu.

3. Prawo do wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 20 ust. 2, art. 30 ust. 2 oraz w art. 70 ust. 3, nie
podlega zrzeczeniu si´, zbyciu ani egzekucji. Nie doty-
czy to wymagalnych wierzytelnoÊci.

Art. 19. 1. Twórcy i jego spadkobiercom przys∏ugu-
je prawo do wynagrodzenia w wysokoÊci 5% ceny do-
konanych zawodowo odsprzeda˝y oryginalnych eg-
zemplarzy utworu plastycznego oraz r´kopisów utwo-
rów literackich i muzycznych. Do zap∏aty tego wyna-
grodzenia jest obowiàzany sprzedawca, a gdy dzia∏a na
rzecz osoby trzeciej, odpowiada z nià solidarnie.

2. Sprzedawca jest obowiàzany do ujawnienia oso-
by trzeciej, o której mowa w ust. 1. Z obowiàzku tego
mo˝e si´ zwolniç p∏acàc nale˝ne wynagrodzenie.

3. Zrzeczenie si´ wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1, jest niewa˝ne, chyba ˝e dotyczy wymagalnej
wierzytelnoÊci.

Art. 20. 1. Producenci i importerzy magnetofonów,
magnetowidów i innych podobnych urzàdzeƒ, czy-
stych noÊników s∏u˝àcych do utrwalania przy u˝yciu
tych urzàdzeƒ utworów w zakresie w∏asnego u˝ytku
osobistego oraz urzàdzeƒ reprograficznych sà obowià-
zani do op∏at na rzecz twórców, artystów wykonawców
oraz producentów fonogramów i wideogramów, w wy-
sokoÊci nie wy˝szej ni˝ 3% kwoty nale˝nej z tytu∏u
sprzeda˝y tych urzàdzeƒ i noÊników.

2. Z kwoty uzyskanej z tytu∏u op∏at, o których mo-
wa w ust. 1, przypada:

1) 50% — twórcom,

2) 25% — artystom wykonawcom,

3) 25% — producentom fonogramów i wideogramów,

z tym ̋ e w przypadku urzàdzeƒ reprograficznych kwo-
ta ta przypada w 100% twórcom.
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3.1 Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego2 po zasi´gni´ciu opinii w∏a-
Êciwych organizacji zbiorowego zarzàdzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeƒ
twórców, artystów wykonawców oraz organizacji pro-
ducentów lub importerów urzàdzeƒ i czystych noÊni-
ków wymienionych w ust. 1 okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 1,
szczegó∏owe zasady ich pobierania i odprowadzania
oraz wskazuje organizacje zbiorowego zarzàdzania
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w∏aÊci-
we do ich pobierania.

Art. 21.3 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym
wolno nadawaç opublikowane utwory muzyczne oraz
drobne utwory s∏owne i s∏owno–muzyczne wy∏àcznie
na podstawie umowy zawartej z w∏aÊciwà organizacjà
zbiorowego zarzàdzania prawami autorskimi lub pra-
wami pokrewnymi.

2. Prawo do pierwszego nadania utworów zamó-
wionych przez nadawc´ mo˝e przys∏ugiwaç mu na
podstawie umowy innej ni˝  okreÊlona w ust. 1.

3. Twórca mo˝e oÊwiadczyç w∏aÊciwej organizacji
zbiorowego zarzàdzania prawami autorskimi lub pra-
wami pokrewnymi, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewa˝noÊci, ̋ e o nadaniu swoich opubli-
kowanych utworów, o których mowa w ust. 1, b´dzie
decydowaç osobiÊcie.

4. Operatorom sieci kablowych wolno reemitowaç
w sieciach kablowych utwory nadawane w progra-
mach organizacji radiowych i telewizyjnych wy∏àcznie
na podstawie umowy zawartej z w∏aÊciwà organizacjà
zbiorowego zarzàdzania prawami autorskimi lub pra-
wami pokrewnymi.

Art. 22. 1. Organizacjom radiowym i telewizyj-
nym wolno dla w∏asnych celów nadawczych utrwalaç
utwory, na których nadanie uprzednio uzyska∏y zezwo-
lenie.

2. Utrwalenia, o których mowa w ust. 1, powinny
byç zniszczone w ciàgu miesiàca od nadania utworu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do utrwaleƒ doko-
nanych dla celów nadawczych majàcych wyjàtkowy
charakter dokumentalny, o ile zostajà umieszczone
w archiwum. Twórca powinien zostaç niezw∏ocznie po-
wiadomiony o umieszczeniu utrwalenia jego utworu
w takim archiwum.

Oddzia∏ 3

Dozwolony u˝ytek chronionych utworów

Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodp∏at-
nie korzystaç z ju˝ rozpowszechnionego utworu w za-
kresie w∏asnego u˝ytku osobistego. Przepis ten nie
upowa˝nia do budowania wed∏ug cudzego utworu ar-
chitektonicznego i architektoniczno–urbanistycznego.

2. Zakres w∏asnego u˝ytku osobistego obejmuje
kràg osób pozostajàcych w zwiàzku osobistym,
w szczególnoÊci pokrewieƒstwa, powinowactwa lub
stosunku towarzyskiego.

Art. 24. 1. Wolno rozpowszechniaç za pomocà an-
teny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane
przez innà organizacj´ radiowà lub telewizyjnà drogà
satelitarnà albo naziemnà, je˝eli nast´puje to w ra-
mach równoczesnego, integralnego i nieodp∏atnego
rozpowszechniania programów radiowych lub telewi-
zyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona od-
biorców znajdujàcych si´ w jednym budynku lub w do-
mach jednorodzinnych obejmujàcych do 50 gospo-
darstw domowych.

2. Posiadacze urzàdzeƒ s∏u˝àcych do odbioru
dêwi´ku lub dêwi´ku i obrazu mogà za ich pomocà od-
bieraç nadawane utwory, choçby urzàdzenia te by∏y
umieszczone w miejscu ogólnie dost´pnym, je˝eli nie
∏àczy si´ z tym osiàganie korzyÊci majàtkowych.

3. Z zastrze˝eniem przepisu ust. 1, operatorom sie-
ci kablowych wolno rozpowszechniaç utwory nadawa-
ne przez inne organizacje radiowe lub telewizyjne do-
st´pne na danym obszarze, je˝eli rozpowszechnianie
w sieciach kablowych ma charakter równoczesny i in-
tegralny z nadaniem pierwotnym. Uprawnionym do
utworów przys∏uguje prawo do wynagrodzenia.

Art. 25. 1. Wolno rozpowszechniaç w celach infor-
macyjnych w prasie, radiu i telewizji:

1) ju˝ rozpowszechnione:

a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,

b)4 aktualne artyku∏y na tematy polityczne, gospo-
darcze lub religijne, chyba ˝e zosta∏o wyraênie
zastrze˝one, ˝e ich dalsze rozpowszechnianie
jest zabronione,

c)4 aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,

2)5 krótkie wyciàgi ze sprawozdaƒ i artyku∏ów, o któ-
rych mowa w pkt 1 lit. a) i b),

3) przeglàdy publikacji i utworów rozpowszechnio-
nych,

4) mowy wyg∏oszone na publicznych zebraniach i roz-
prawach; nie upowa˝nia to jednak do publikacji
zbiorów mów jednej osoby,

Dziennik Ustaw Nr 80 — 4743 — Poz. 904

——————
1 Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 ustawy z dnia

19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ do wy-
dawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 maja 1997 r.

2 Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 9 i art. 94 ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz. 928), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1999 r.

3 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9
czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (Dz. U. Nr 53, poz. 637), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 22 lipca 2000 r.

——————
4 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 3.
5 Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 3.



5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

2. Za korzystanie z utworów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), twórcy przys∏uguje prawo do
wynagrodzenia.

3. Rozpowszechnianie utworów na podstawie
ust. 1 jest dozwolone zarówno w oryginale, jak i w t∏u-
maczeniu.

Art. 26. Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wy-
darzeniach przytaczaç fragmenty utworów udost´p-
nianych podczas tych wydarzeƒ, jednak˝e w granicach
uzasadnionych celem informacji.

Art. 27. Instytucje naukowe i oÊwiatowe mogà,
w celach dydaktycznych lub prowadzenia w∏asnych
badaƒ, korzystaç z opublikowanych utworów w orygi-
nale i w t∏umaczeniu oraz sporzàdzaç w tym celu eg-
zemplarze fragmentów opublikowanego utworu.

Art. 28. Biblioteki, archiwa i szko∏y mogà:

1) udost´pniaç nieodp∏atnie, w zakresie swoich zadaƒ
statutowych, egzemplarze utworów   opublikowa-
nych,

2) sporzàdzaç lub zlecaç sporzàdzenie pojedynczych
egzemplarzy utworów opublikowanych, niedo-
st´pnych w handlu — w celu uzupe∏niania, ochro-
ny swoich zbiorów i nieodp∏atnego ich udost´pnia-
nia.

Art. 29. 1. Wolno przytaczaç w utworach stanowià-
cych samoistnà ca∏oÊç urywki rozpowszechnionych
utworów lub drobne utwory w ca∏oÊci, w zakresie uza-
sadnionym wyjaÊnianiem, analizà krytycznà, naucza-
niem lub prawami gatunku twórczoÊci.

2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych za-
mieszczaç rozpowszechnione drobne utwory lub frag-
menty wi´kszych utworów w podr´cznikach i wypi-
sach.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, twór-
cy przys∏uguje prawo do wynagrodzenia.

Art. 30. 1. OÊrodki informacji lub dokumentacji 
naukowo–technicznej mogà sporzàdzaç i rozpo-
wszechniaç w∏asne opracowania dokumentacyjne
oraz pojedyncze egzemplarze, nie wi´kszych ni˝ jeden
arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych
utworów.

2. Twórca albo w∏aÊciwa organizacja zbiorowego
zarzàdzania prawami autorskimi lub prawami pokrew-
nymi jest uprawniona do pobierania od oÊrodków,
o których mowa w ust. 1, wynagrodzenia za odp∏atne
udost´pnianie egzemplarzy fragmentów utworów.

Art. 31. Wolno nieodp∏atnie wykonywaç publicznie
opublikowane utwory literackie, muzyczne i s∏ow-
no–muzyczne, je˝eli nie ∏àczy si´ z tym osiàganie korzy-
Êci majàtkowych. Dotyczy to w szczególnoÊci okazjo-
nalnego wykonywania na ˝ywo, zwiàzanego ze spra-

wowaniem kultu religijnego, uroczystoÊciami paƒ-
stwowymi, szkolnymi, obchodami i imprezami po-
wszechnie dost´pnymi, z wy∏àczeniem jednak imprez
reklamowych, promocyjnych i wyborczych.

Art. 32. 1. W∏aÊciciel egzemplarza utworu plastycz-
nego mo˝e go wystawiaç publicznie, je˝eli nie ∏àczy si´
z tym osiàganie korzyÊci majàtkowych.

2. W razie podj´cia decyzji o zniszczeniu oryginal-
nego egzemplarza utworu plastycznego znajdujàcego
si´ w miejscu publicznie dost´pnym, w∏aÊciciel jest
obowiàzany z∏o˝yç twórcy utworu lub jego bliskim
ofert´ sprzeda˝y, je˝eli porozumienie si´ z nim, celem
z∏o˝enia oferty, jest mo˝liwe. Górnà granic´ ceny okre-
Êla wartoÊç materia∏ów. Je˝eli sprzeda˝ nie jest mo˝li-
wa, w∏aÊciciel jest obowiàzany umo˝liwiç twórcy spo-
rzàdzenie kopii bàdê — zale˝nie od rodzaju utworu –
stosownej dokumentacji.

Art. 33. Wolno rozpowszechniaç:

1) utwory wystawione na sta∏e na ogólnie dost´pnych
drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednak-
˝e nie do tego samego u˝ytku,

2) utwory wystawione w publicznie dost´pnych zbio-
rach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe,
lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publi-
kowanych dla promocji tych utworów, a tak˝e
w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach
w prasie i telewizji, jednak˝e w granicach uzasad-
nionych celem informacji,

3) w encyklopediach i atlasach — opublikowane
utwory plastyczne i fotograficzne, o ile nawiàzanie
porozumienia z twórcà celem uzyskania jego ze-
zwolenia napotyka trudne do przezwyci´˝enia
przeszkody. Twórcy przys∏uguje wówczas prawo
do wynagrodzenia.

Art. 34. Mo˝na korzystaç z utworów w granicach
dozwolonego u˝ytku pod warunkiem wymienienia
twórcy i êród∏a. Twórcy nie przys∏uguje prawo do wy-
nagrodzenia, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

Art. 35. Dozwolony u˝ytek nie mo˝e naruszaç nor-
malnego korzystania z utworu lub godziç w s∏uszne in-
teresy twórcy.

Rozdzia∏ 4

Czas trwania autorskich praw majàtkowych

Art. 36.6 Z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych
w ustawie, autorskie prawa majàtkowe gasnà z up∏y-
wem lat siedemdziesi´ciu:

1) od Êmierci twórcy, a do utworów wspó∏autorskich
— od Êmierci wspó∏twórcy, który prze˝y∏ pozosta-
∏ych,
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2)7 w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest
znany — od daty pierwszego rozpowszechnienia,
chyba ˝e pseudonim nie pozostawia  wàtpliwoÊci
co do to˝samoÊci autora lub je˝eli autor ujawni∏
swojà  to˝samoÊç,

3)7 w odniesieniu do utworu, do którego autorskie
prawa majàtkowe przys∏ugujà z mocy ustawy innej
osobie ni˝ twórca — od daty rozpowszechnienia
utworu, a gdy utwór nie zosta∏ rozpowszechniony
— od daty jego ustalenia,

4)8 w odniesieniu do utworu audiowizualnego — od
Êmierci najpóêniej zmar∏ej z wymienionych osób:
g∏ównego re˝ysera, autora scenariusza, operatora
obrazu, autora dialogów, kompozytora muzyki
skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Art. 37.9 Je˝eli bieg terminu wygaÊni´cia autor-
skich praw majàtkowych rozpoczyna si´ od rozpo-
wszechnienia utworu, a utwór rozpowszechniono
w cz´Êciach, odcinkach, fragmentach lub wk∏adkach,
bieg terminu liczy si´ oddzielnie od daty rozpowszech-
nienia ka˝dej z wymienionych cz´Êci.

Art. 38. (skreÊlony).10

Art. 39.11 Czas trwania autorskich praw majàtko-
wych liczy si´ w latach pe∏nych nast´pujàcych po roku,
w którym nastàpi∏o zdarzenie, od którego zaczyna si´
bieg terminów okreÊlonych w art. 36 i art. 37.

Art. 40. 1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy
utworów literackich, muzycznych, plastycznych, foto-
graficznych i kartograficznych, których czas ochrony
autorskich praw majàtkowych up∏ynà∏, sà obowiàzani
do przekazywania, na rzecz Funduszu, o którym mowa
w art. 111, od 5% do 8% wp∏ywów brutto ze sprzeda˝y
egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydaƒ publiko-
wanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do egzem-
plarzy chronionych opracowaƒ utworów, których czas
ochrony autorskich praw majàtkowych up∏ynà∏.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego2 okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç procentu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdzia∏ 5

PrzejÊcie autorskich praw majàtkowych

Art. 41. 1. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej:

1) autorskie prawa majàtkowe mogà przejÊç na inne
osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie
umowy,

2) nabywca autorskich praw majàtkowych mo˝e prze-
nieÊç je na inne osoby, chyba ˝e umowa stanowi
inaczej.

2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majàt-
kowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana da-
lej „licencjà”, obejmuje pola eksploatacji wyraênie
w niej wymienione.

3. Niewa˝na jest umowa w cz´Êci dotyczàcej
wszystkich utworów lub wszystkich utworów okreÊlo-
nego rodzaju tego samego twórcy majàcych powstaç
w przysz∏oÊci.

4. Umowa mo˝e dotyczyç tylko pól eksploatacji,
które sà znane w chwili jej zawarcia.

Art. 42. Je˝eli autorskie prawa majàtkowe jednego
ze wspó∏twórców mia∏yby przypaÊç Skarbowi Paƒstwa
jako spadkobiercy ustawowemu, cz´Êç ta przechodzi
na pozosta∏ych przy ˝yciu wspó∏twórców lub ich na-
st´pców prawnych, stosownie do wielkoÊci ich udzia-
∏ów.

Art. 43. 1. Je˝eli z umowy nie wynika, ̋ e przeniesie-
nie autorskich praw majàtkowych lub udzielenie licen-
cji nastàpi∏o nieodp∏atnie, twórcy przys∏uguje prawo
do wynagrodzenia.

2. Je˝eli w umowie nie okreÊlono wysokoÊci wyna-
grodzenia autorskiego, wysokoÊç wynagrodzenia
okreÊla si´ z uwzgl´dnieniem zakresu udzielonego pra-
wa oraz korzyÊci wynikajàcych z korzystania z utworu.

Art. 44. W razie ra˝àcej dysproporcji mi´dzy wyna-
grodzeniem twórcy a korzyÊciami nabywcy autorskich
praw majàtkowych lub licencjobiorcy, twórca mo˝e ̋ à-
daç stosownego podwy˝szenia wynagrodzenia przez
sàd.

Art. 45. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, twórcy
przys∏uguje odr´bne wynagrodzenie za korzystanie
z utworu na ka˝dym odr´bnym polu eksploatacji.

Art. 46. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, twórca
zachowuje wy∏àczne prawo zezwalania na wykonywa-
nie zale˝nego prawa autorskiego, mimo ˝e w umowie
postanowiono o przeniesieniu ca∏oÊci autorskich praw
majàtkowych.

Art. 47. Je˝eli wynagrodzenie twórcy zale˝y od wy-
sokoÊci wp∏ywów z korzystania z utworu, twórca ma
prawo do otrzymania informacji i wglàdu w niezb´d-
nym zakresie do dokumentacji majàcej istotne znacze-
nie dla okreÊlenia wysokoÊci tego wynagrodzenia.

Art. 48. 1. Je˝eli wynagrodzenie twórcy jest okre-
Êlone procentowo od ceny sprzeda˝y egzemplarzy
utworu, a cena ta ulega podwy˝szeniu, twórcy nale˝y
si´ umówiony procent od egzemplarzy sprzedanych
po podwy˝szonej cenie.

2. Jednostronne obni˝enie ceny sprzeda˝y egzem-
plarzy przed up∏ywem roku od przystàpienia do rozpo-
wszechniania utworu nie wp∏ywa na wysokoÊç wyna-
grodzenia. Strony mogà przed∏u˝yç ten termin.
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Art. 49. 1. Je˝eli w umowie nie okreÊlono sposobu
korzystania z utworu, powinien on byç zgodny z cha-
rakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyj´tymi
zwyczajami.

2. Nast´pca prawny, choçby naby∏ ca∏oÊç autor-
skich praw majàtkowych, nie mo˝e, bez zgody twórcy,
czyniç zmian w utworze, chyba ˝e sà one spowodowa-
ne oczywistà koniecznoÊcià, a twórca nie mia∏by s∏usz-
nej podstawy im si´ sprzeciwiç. Dotyczy to odpowied-
nio utworów, których czas ochrony autorskich praw
majàtkowych up∏ynà∏.

Art. 50. Odr´bne pola eksploatacji stanowià
w szczególnoÊci:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie okreÊlonà technikà,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wprowadzenie do pami´ci komputera,

5) publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,

6) wystawienie,

7) wyÊwietlenie,

8) najem,

9) dzier˝awa,

10) nadanie za pomocà wizji lub fonii przewodowej al-
bo bezprzewodowej przez stacj´ naziemnà,

11) nadanie za poÊrednictwem satelity,

12) równoczesne i integralne nadanie utworu nadawa-
nego przez innà organizacj´ radiowà lub telewizyj-
nà.

Art. 51. 1. Wprowadzeniem do obrotu jest przenie-
sienie w∏asnoÊci egzemplarza utworu dokonane przez
uprawnionego lub inne rozporzàdzenie egzemplarzem
dokonane za jego zezwoleniem.

2. Po wprowadzeniu do obrotu, dalszy obrót eg-
zemplarzami utworu nie narusza praw autorskich, z za-
strze˝eniem przepisu art. 50 pkt 8 i 9.

3. Nie stanowi naruszenia autorskich praw majàt-
kowych import egzemplarzy wprowadzonych do obro-
tu na terytorium paƒstwa, z którym Rzeczpospolita Pol-
ska zawar∏a umow´ o utworzeniu strefy wolnego han-
dlu.

Art. 52. 1. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, prze-
niesienie w∏asnoÊci egzemplarza utworu nie powodu-
je przejÊcia autorskich praw majàtkowych do utworu.

2. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, przejÊcie au-
torskich praw majàtkowych nie powoduje przeniesie-
nia na nabywc´ w∏asnoÊci egzemplarza utworu.

3. Nabywca orygina∏u utworu jest obowiàzany
udost´pniç go twórcy w takim zakresie, w jakim jest to

niezb´dne do wykonywania prawa autorskiego. Na-
bywca orygina∏u mo˝e jednak domagaç si´ od twórcy
odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za
korzystanie.

Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw
majàtkowych wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewa˝noÊci.

Art. 54. 1. Twórca jest obowiàzany dostarczyç
utwór w terminie okreÊlonym w umowie, a je˝eli ter-
min nie zosta∏ oznaczony — niezw∏ocznie po ukoƒcze-
niu utworu.

2. Je˝eli twórca nie dostarczy∏ utworu w przewi-
dzianym terminie, zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç twór-
cy odpowiedni dodatkowy termin z zagro˝eniem od-
stàpienia od umowy, a po jego bezskutecznym up∏ywie
mo˝e od umowy odstàpiç.

Art. 55. 1. Je˝eli zamówiony utwór ma usterki, za-
mawiajàcy mo˝e wyznaczyç twórcy odpowiedni ter-
min do ich usuni´cia, a po jego bezskutecznym up∏y-
wie mo˝e od umowy odstàpiç lub ˝àdaç odpowiednie-
go obni˝enia umówionego wynagrodzenia, chyba ˝e
usterki sà wynikiem okolicznoÊci, za które twórca nie
ponosi odpowiedzialnoÊci. Twórca zachowuje w ka˝-
dym razie prawo do otrzymanej cz´Êci wynagrodzenia,
nie wy˝szej ni˝ 25% wynagrodzenia umownego.

2. Je˝eli utwór ma wady prawne, zamawiajàcy mo-
˝e od umowy odstàpiç i ˝àdaç naprawienia poniesionej
szkody.

3. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, wygasajà
z chwilà przyj´cia utworu.

4. Je˝eli zamawiajàcy nie zawiadomi twórcy w ter-
minie szeÊciu miesi´cy od dostarczenia utworu o jego
przyj´ciu, nieprzyj´ciu lub uzale˝nieniu przyj´cia od
dokonania okreÊlonych zmian w wyznaczonym w tym
celu odpowiednim terminie, uwa˝a si´, ̋ e utwór zosta∏
przyj´ty bez zastrze˝eƒ. Strony mogà okreÊliç inny ter-
min.

Art. 56. 1. Twórca mo˝e odstàpiç od umowy lub jà
wypowiedzieç ze wzgl´du na swoje istotne interesy
twórcze.

2. Je˝eli w ciàgu dwóch lat od odstàpienia lub wy-
powiedzenia, o którym mowa w ust. 1, twórca zamie-
rza przystàpiç do korzystania z utworu, ma obowiàzek
zaoferowaç to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy,
wyznaczajàc mu w tym celu odpowiedni termin.

3. Je˝eli odstàpienie od umowy lub jej wypowie-
dzenie nast´puje po przyj´ciu utworu, skutecznoÊç od-
stàpienia lub wypowiedzenia mo˝e byç przez drugà
stron´ umowy uzale˝niona od zabezpieczenia kosztów
poniesionych przez nià w zwiàzku z zawartà umowà.
Nie mo˝na jednak ̋ àdaç zwrotu kosztów, gdy zaniecha-
nie rozpowszechniania jest nast´pstwem okolicznoÊci,
za które twórca nie ponosi odpowiedzialnoÊci.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do utworów archi-
tektonicznych i architektoniczno–urbanistycznych, au-
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diowizualnych oraz utworów zamówionych w zakresie
ich eksploatacji w utworze audiowizualnym.

Art. 57. 1. Je˝eli nabywca autorskich praw majàtko-
wych lub licencjobiorca, który zobowiàza∏ si´ do rozpo-
wszechniania utworu, nie przystàpi do rozpowszech-
niania w umówionym terminie, a w jego braku —
w ciàgu dwóch lat od przyj´cia utworu, twórca mo˝e
odstàpiç od umowy lub jà wypowiedzieç i domagaç si´
naprawienia szkody po bezskutecznym up∏ywie dodat-
kowego terminu, nie krótszego ni˝ szeÊç miesi´cy.

2. Je˝eli wskutek okolicznoÊci, za które nabywca
lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialnoÊç, utwór nie
zosta∏ udost´pniony publicznoÊci, twórca mo˝e si´ do-
magaç, zamiast naprawienia poniesionej szkody, po-
dwójnego wynagrodzenia w stosunku do okreÊlonego
w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba ˝e li-
cencja jest niewy∏àczna.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do utworów
architektonicznych i architektoniczno–urbanistycz-
nych.

Art. 58. Je˝eli publiczne udost´pnienie utworu na-
st´puje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami,
którym twórca móg∏by s∏usznie si´ sprzeciwiç, mo˝e
on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naru-
szenia odstàpiç od umowy lub jà wypowiedzieç. Twór-
cy przys∏uguje prawo do wynagrodzenia okreÊlonego
umowà.

Art. 59. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, ka˝da ze
stron odst´pujàc od umowy lub wypowiadajàc jà mo-
˝e ˝àdaç od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta
otrzyma∏a z tytu∏u umowy.

Art. 60. 1. Korzystajàcy z utworu jest obowiàzany
umo˝liwiç twórcy przed rozpowszechnieniem utworu
przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Je˝eli wniesio-
ne w zwiàzku z nadzorem zmiany w utworze sà nie-
zb´dne i wynikajà z okolicznoÊci od twórcy niezale˝-
nych, koszty ich wprowadzenia obcià˝ajà nabywc´ au-
torskich praw majàtkowych lub licencjobiorc´.

2. Je˝eli twórca nie przeprowadzi nadzoru autor-
skiego w odpowiednim terminie, uwa˝a si´, ˝e wyrazi∏
zgod´ na rozpowszechnianie utworu.

3. Je˝eli ustawa lub umowa nie stanowià inaczej, za
wykonanie nadzoru autorskiego nie przys∏uguje twór-
cy odr´bne wynagrodzenie.

4. Twórcy utworu plastycznego przys∏uguje prawo
do sprawowania odp∏atnego nadzoru autorskiego.

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utwora-
mi architektonicznymi i architektoniczno–urbanistycz-
nymi regulujà odr´bne przepisy.

Art. 61. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, nabycie
od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego
lub architektoniczno–urbanistycznego obejmuje pra-
wo zastosowania go tylko do jednej budowy.

Art. 62. 1. Twórca mo˝e w zbiorowej publikacji
swych utworów umieÊciç utwory, o których publikacj´
zawar∏ odr´bnà umow´.

2. Umowa o zbiorowe wydanie utworów nie obej-
muje prawa publikacji poszczególnych utworów, chy-
ba ˝e postanowiono w niej inaczej.

Art. 63. Je˝eli umowa obejmuje sporzàdzenie eg-
zemplarzy przeznaczonych do udost´pnienia publicz-
noÊci, twórcy nale˝à si´ egzemplarze autorskie w licz-
bie okreÊlonej w umowie.

Art. 64. Umowa zobowiàzujàca do przeniesienia
autorskich praw majàtkowych przenosi na nabywc´,
z chwilà przyj´cia utworu, prawo do wy∏àcznego korzy-
stania z utworu na okreÊlonym w umowie polu eksplo-
atacji, chyba ˝e postanowiono w niej inaczej.

Art. 65. W braku wyraênego postanowienia o prze-
niesieniu prawa, uwa˝a si´, ˝e twórca udzieli∏ licencji.

Art. 66. 1. Umowa licencyjna uprawnia do korzysta-
nia z utworu w okresie pi´ciu lat na terytorium paƒ-
stwa, w którym licencjobiorca ma swojà siedzib´, chy-
ba ˝e w umowie postanowiono inaczej.

2. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1,
prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wy-
gasa.

Art. 67. 1. Twórca mo˝e udzieliç upowa˝nienia do
korzystania z utworu na wymienionych w umowie po-
lach eksploatacji z okreÊleniem zakresu, miejsca i cza-
su tego korzystania.

2. Je˝eli umowa nie zastrzega wy∏àcznoÊci korzy-
stania z utworu w okreÊlony sposób (licencja wy∏àcz-
na), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez
twórc´ upowa˝nienia innym osobom do korzystania
z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja nie-
wy∏àczna).

3. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca
nie mo˝e upowa˝niç innej osoby do korzystania
z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

4. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony
z licencji wy∏àcznej mo˝e dochodziç roszczeƒ z tytu∏u
naruszenia autorskich praw majàtkowych, w zakresie
obj´tym umowà licencyjnà.

5. Umowa licencyjna wy∏àczna wymaga zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

Art. 68. 1. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, a li-
cencji udzielono na czas nie oznaczony, twórca mo˝e jà
wypowiedzieç z zachowaniem terminów umownych,
a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalenda-
rzowego.

2. Licencj´ udzielonà na okres d∏u˝szy ni˝ pi´ç lat
uwa˝a si´, po up∏ywie tego terminu, za udzielonà na
czas nie oznaczony.

Dziennik Ustaw Nr 80 — 4747 — Poz. 904



Rozdzia∏ 6

Przepisy szczególne 
dotyczàce utworów audiowizualnych

Art. 69.12 Wspó∏twórcami utworu audiowizualnego
sà osoby, które wnios∏y wk∏ad twórczy w jego powsta-
nie, a w szczególnoÊci: re˝yser, operator obrazu, twór-
ca adaptacji utworu literackiego, twórca  stworzonych
dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub
s∏owno–muzycznych oraz twórca scenariusza.

Art. 70.13 1. Domniemywa si´, ˝e producent utwo-
ru audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stwo-
rzenie utworu albo umowy o wykorzystanie ju˝ istnie-
jàcego utworu wy∏àczne prawa majàtkowe do eksplo-
atacji tych utworów w ramach utworu audiowizualne-
go jako ca∏oÊci.

2. G∏ówny re˝yser, operator obrazu, twórcy scena-
riusza, twórcy innych utworów literackich lub muzycz-
nych, które stworzone zosta∏y do utworu audiowizual-
nego lub w nim wykorzystane, oraz artyÊci  wykonaw-
cy sà uprawnieni do:

1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wp∏ywów
z tytu∏u wyÊwietlania utworu audiowizualnego
w kinach,

2) stosownego wynagrodzenia z tytu∏u najmu egzem-
plarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego
odtwarzania,

3) stosownego wynagrodzenia z tytu∏u nadawania
utworu w telewizji lub poprzez inne Êrodki publicz-
nego udost´pniania utworów,

4) stosownego wynagrodzenia z tytu∏u reprodukowa-
nia utworu audiowizualnego na egzemplarzu prze-
znaczonym do w∏asnego u˝ytku  osobistego.

3. Korzystajàcy z utworu audiowizualnego wyp∏aca
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, za poÊrednic-
twem w∏aÊciwej organizacji zbiorowego zarzàdzania
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

4. Stosowne wynagrodzenie za korzystanie z pol-
skiego utworu audiowizualnego za granicà lub zagra-
nicznego utworu audiowizualnego w Rzeczypospolitej
Polskiej  mo˝e byç ustalone rycza∏towo.

Art. 71. Producent mo˝e bez zgody twórców utwo-
ru audiowizualnego dokonywaç t∏umaczeƒ na ró˝ne
wersje j´zykowe.

Art. 72. Twórca utworu zamówionego do utworu
audiowizualnego mo˝e, po up∏ywie pi´ciu lat od przy-
j´cia zamówionego utworu, zezwoliç na rozpowszech-
nianie tego utworu w innym utworze audiowizualnym,
je˝eli w tym terminie nie dosz∏o do rozpowszechnienia
utworu audiowizualnego z jego utworem. Strony mo-
gà skróciç ten termin.

Art. 73. Prawo do nadzoru autorskiego mo˝e byç
wykonywane tylko w stosunku do ostatecznej wersji
utworu audiowizualnego.

Rozdzia∏ 7

Przepisy szczególne 
dotyczàce programów komputerowych

Art. 74. 1. Programy komputerowe podlegajà
ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejsze-
go rozdzia∏u nie stanowià inaczej.

2.14 Ochrona przyznana programowi komputero-
wemu obejmuje wszystkie formy jego wyra˝enia. Idee
i zasady b´dàce podstawà jakiegokolwiek elementu
programu komputerowego, w tym podstawà ∏àczy, nie
podlegajà ochronie.

3. Prawa majàtkowe do programu komputerowego
stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywa-
nia obowiàzków ze stosunku pracy przys∏ugujà praco-
dawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

4. Autorskie prawa majàtkowe do programu kom-
puterowego, z zastrze˝eniem przepisów art. 75 ust. 2
i 3, obejmujà prawo do:

1)15 trwa∏ego lub czasowego zwielokrotnienia progra-
mu komputerowego w ca∏oÊci lub w cz´Êci jakimi-
kolwiek Êrodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakre-
sie, w którym dla wprowadzania, wyÊwietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania pro-
gramu komputerowego niezb´dne jest jego zwie-
lokrotnienie, czynnoÊci te wymagajà zgody upraw-
nionego,

2) t∏umaczenia, przystosowywania, zmiany uk∏adu
lub jakichkolwiek innych zmian w programie kom-
puterowym, z zachowaniem praw osoby, która
tych zmian dokona∏a,

3)16 rozpowszechniania, w tym najmu, programu
komputerowego lub jego kopii.

Art. 75. 1. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, czyn-
noÊci wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 nie wyma-
gajà zgody uprawnionego, je˝eli sà niezb´dne do ko-
rzystania z programu komputerowego zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym do poprawiania b∏´dów przez
osob´, która legalnie wesz∏a w jego posiadanie.

2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:

1) sporzàdzenie kopii zapasowej, je˝eli jest to niezb´d-
ne do korzystania z programu komputerowego. Je-
˝eli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie mo˝e
byç u˝ywana równoczeÊnie z programem kompu-
terowym,
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2)17 obserwowanie, badanie i testowanie funkcjono-
wania programu komputerowego w celu poznania
jego idei i zasad przez osob´ posiadajàcà prawo
korzystania z egzemplarza programu komputero-
wego, je˝eli, b´dàc do tych czynnoÊci upowa˝nio-
na, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania,
wyÊwietlania, stosowania, przekazywania lub prze-
chowywania programu komputerowego,

3) zwielokrotnianie kodu lub t∏umaczenie jego formy
w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2, je˝eli jest to nie-
zb´dne do uzyskania informacji koniecznych do
osiàgni´cia wspó∏dzia∏ania niezale˝nie stworzone-
go programu komputerowego z innymi programa-
mi komputerowymi, o ile zostanà spe∏nione nast´-
pujàce warunki:

a) czynnoÊci te dokonywane sà przez licencjobior-
c´ lub innà osob´ uprawnionà do korzystania
z egzemplarza programu komputerowego bàdê
przez innà osob´ dzia∏ajàcà na ich rzecz,

b) informacje niezb´dne do osiàgni´cia wspó∏dzia-
∏ania nie by∏y uprzednio ∏atwo dost´pne dla
osób, o których mowa pod lit. a),

c) czynnoÊci te odnoszà si´ do tych cz´Êci oryginal-
nego programu komputerowego, które sà nie-
zb´dne do osiàgni´cia wspó∏dzia∏ania.

3.18 Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie
mogà byç:

1) wykorzystane do innych celów ni˝ osiàgni´cie
wspó∏dzia∏ania niezale˝nie stworzonego programu
komputerowego,

2) przekazane innym osobom, chyba ˝e jest to nie-
zb´dne do osiàgni´cia wspó∏dzia∏ania niezale˝nie
stworzonego programu komputerowego,

3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub
wprowadzania do obrotu programu komputero-
wego o istotnie podobnej formie wyra˝enia lub do
innych czynnoÊci naruszajàcych prawa autorskie.

Art. 76. Postanowienia umów sprzeczne z art. 75
ust. 2 i 3 sà niewa˝ne.

Art. 77. Do programów komputerowych nie stosu-
je si´ przepisów art. 16 pkt 3—5, art. 20, 23, 27, 28, 30,
49 ust. 2 oraz art. 56, 60 i 62.

Art. 771.19 Uprawniony mo˝e domagaç si´ od u˝yt-
kownika programu komputerowego zniszczenia posia-
danych przez niego Êrodków technicznych (w tym pro-
gramów komputerowych), których jedynym przezna-
czeniem jest u∏atwianie niedozwolonego usuwania lub
obchodzenia technicznych zabezpieczeƒ programu.

Rozdzia∏ 8

Ochrona autorskich praw osobistych

Art. 78. 1. Twórca, którego autorskie prawa osobi-
ste zosta∏y zagro˝one cudzym dzia∏aniem, mo˝e ˝àdaç
zaniechania tego dzia∏ania. W razie dokonanego naru-
szenia mo˝e tak˝e ˝àdaç, aby osoba, która dopuÊci∏a
si´ naruszenia, dope∏ni∏a czynnoÊci potrzebnych do
usuni´cia jego skutków, w szczególnoÊci aby z∏o˝y∏a
publiczne oÊwiadczenie o odpowiedniej treÊci i formie.
Je˝eli naruszenie by∏o zawinione, sàd mo˝e przyznaç
twórcy odpowiednià sum´ pieni´˝nà tytu∏em zadoÊç-
uczynienia za doznanà krzywd´ albo — na ˝àdanie
twórcy — zobowiàzaç sprawc´, aby uiÊci∏ odpowiednià
sum´ pieni´˝nà na wskazany przez twórc´ cel spo∏ecz-
ny.

2. Je˝eli twórca nie wyrazi∏ innej woli, po jego
Êmierci z powództwem o ochron´ autorskich praw
osobistych zmar∏ego mo˝e wystàpiç ma∏˝onek, a w je-
go braku kolejno: zst´pni, rodzice, rodzeƒstwo, zst´pni
rodzeƒstwa.

3. Je˝eli twórca nie wyrazi∏ innej woli, osoby wy-
mienione w ust. 2 sà uprawnione w tej samej kolejno-
Êci do wykonywania autorskich praw osobistych zmar-
∏ego twórcy.

4. Je˝eli twórca nie wyrazi∏ innej woli, z powódz-
twem, o którym mowa w ust. 2, mo˝e równie˝ wystà-
piç stowarzyszenie twórców w∏aÊciwe ze wzgl´du na
rodzaj twórczoÊci lub organizacja zbiorowego zarzà-
dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
która zarzàdza∏a prawami autorskimi zmar∏ego twórcy.

Rozdzia∏ 9

Ochrona autorskich praw majàtkowych

Art. 79. 1. Twórca mo˝e ˝àdaç od osoby, która na-
ruszy∏a jego autorskie prawa majàtkowe, zaniechania
naruszenia, wydania uzyskanych korzyÊci albo zap∏a-
cenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest
zawinione, potrójnej wysokoÊci stosownego wynagro-
dzenia z chwili jego dochodzenia; twórca mo˝e rów-
nie˝ ˝àdaç naprawienia wyrzàdzonej szkody, je˝eli
dzia∏anie naruszajàcego by∏o zawinione.

2. Niezale˝nie od roszczeƒ wymienionych w ust. 1,
uprawniony mo˝e si´ domagaç, a˝eby sprawca naru-
szenia dokonanego w ramach dzia∏alnoÊci gospodar-
czej podejmowanej w cudzym albo we w∏asnym imie-
niu, choçby na cudzy rachunek, uiÊci∏ odpowiednià su-
m´ pieni´˝nà z przeznaczeniem na Fundusz, o którym
mowa w art. 111. Suma ta nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ dwu-
krotna wysokoÊç uprawdopodobnionych korzyÊci od-
niesionych przez sprawc´ z dokonanego naruszenia.

3.20 Przepis ust. 1 stosuje si´ w odniesieniu do usu-
wania lub obchodzenia zabezpieczeƒ technicznych
przed udost´pnianiem, zwielokrotnianiem lub rozpo-
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wszechnianiem utworu, je˝eli dzia∏ania te majà na ce-
lu bezprawne korzystanie z utworu.

4.20 Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku usuwania lub zmiany bez upowa˝nienia
jakichkolwiek  informacji identyfikujàcych dzie∏o, auto-
ra, podmiot praw autorskich do dzie∏a lub informacji
o warunkach eksploatacji dzie∏a, o ile zosta∏y one do∏à-
czone do egzemplarza dzie∏a lub sà przekazywane
w zwiàzku z rozpowszechnianiem dzie∏a, a tak˝e zawi-
nionego rozpowszechniania dzie∏ z bezprawnie usuni´-
tymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.

Art. 80. 1. Sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy
o naruszenie autorskich praw majàtkowych miejsca,
w którym sprawca prowadzi dzia∏alnoÊç lub znajduje
si´ jego majàtek, tak˝e przed wytoczeniem powództwa
rozpoznaje, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni od dnia
z∏o˝enia w sàdzie, wniosek majàcego w tym interes
prawny:

1) o zabezpieczenie dowodów, bez potrzeby wykaza-
nia obawy, ˝e ich przeprowadzenie stanie si´ nie-
wykonalne lub zbyt utrudnione,

2) o zobowiàzanie naruszajàcego autorskie prawa ma-
jàtkowe do udzielenia informacji i udost´pnienia,
okreÊlonej przez sàd, dokumentacji majàcej znacze-
nie dla roszczeƒ, o których mowa w art. 79 ust. 1,

3) o zabezpieczenie roszczenia z tytu∏u naruszenia au-
torskich praw majàtkowych, wydajàc stosowne za-
rzàdzenie tymczasowe, po uprawdopodobnieniu,
˝e niezabezpieczenie roszczenia mo˝e pozbawiç
uprawnionego zaspokojenia, choçby zarzàdzenie
tymczasowe zmierza∏o do zaspokojenia roszczenia.

2. Sàd mo˝e uzale˝niç wydanie postanowienia o za-
bezpieczeniu dowodów lub roszczeƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 3, od z∏o˝enia stosownej kaucji.

3. Sàd orzeka przepadek, na rzecz Skarbu Paƒstwa,
bezprawnie wytworzonych egzemplarzy utworów.

4. Sàd mo˝e orzec przepadek, na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa, przedmiotów s∏u˝àcych do bezprawnego wytwo-
rzenia egzemplarzy utworów lub przedmiotów, przy
których u˝yciu dokonano naruszenia.

5. Na wniosek poszkodowanego, na poczet nale˝ne-
go odszkodowania, sàd mo˝e orzec przyznanie poszko-
dowanemu przedmiotów, o których mowa w ust. 4.

6. Domniemywa si´, ˝e przedmioty, o których mo-
wa w ust. 4, nale˝à do naruszajàcego prawa autorskie.

7. Za˝alenie na postanowienie sàdu w sprawach,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, sàd rozpoznaje w cià-
gu 7 dni.

Rozdzia∏ 10

Ochrona wizerunku, adresata korespondencji 
i tajemnicy êróde∏ informacji

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga
zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wy-
raênego zastrze˝enia zezwolenie nie jest wymagane,

je˝eli osoba ta otrzyma∏a umówionà zap∏at´ za pozo-
wanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wi-
zerunku:

1) osoby powszechnie znanej, je˝eli wizerunek wyko-
nano w zwiàzku z pe∏nieniem przez nià funkcji pu-
blicznych, w szczególnoÊci politycznych, spo∏ecz-
nych, zawodowych,

2) osoby stanowiàcej jedynie szczegó∏ ca∏oÊci takiej
jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Art. 82. Je˝eli osoba, do której korespondencja jest
skierowana, nie wyrazi∏a innej woli, rozpowszechnia-
nie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej
Êmierci, wymaga zezwolenia ma∏˝onka, a w jego braku
kolejno zst´pnych, rodziców lub rodzeƒstwa.

Art. 83. Do roszczeƒ w przypadku rozpowszechnia-
nia wizerunku osoby na nim przedstawionej oraz roz-
powszechniania korespondencji bez wymaganego ze-
zwolenia osoby, do której zosta∏a skierowana, stosuje
si´ odpowiednio przepis art. 78 ust. 1; roszczeƒ tych nie
mo˝na dochodziç po up∏ywie dwudziestu lat od Êmier-
ci tych osób.

Art. 84. 1. Twórca, a wydawca lub producent na ˝à-
danie twórcy majà obowiàzek zachowania w tajemni-
cy êróde∏ informacji wykorzystanych w utworze oraz
nieujawniania zwiàzanych z tym dokumentów.

2. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodà
osoby, która powierzy∏a tajemnic´, lub na podstawie
postanowienia w∏aÊciwego sàdu.

Rozdzia∏ 11

Prawa pokrewne

Oddzia∏ 1

Prawa do artystycznych wykonaƒ

Art. 85.21 1. Ka˝de artystyczne wykonanie utworu
lub dzie∏a sztuki ludowej pozostaje pod ochronà nieza-
le˝nie od jego wartoÊci, przeznaczenia i sposobu wyra-
˝enia.

2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu
ust. 1, sà w szczególnoÊci: dzia∏ania aktorów, recytato-
rów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tan-
cerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy
przyczyniajàcych si´ do powstania wykonania.

Art. 86. 1. ArtyÊcie wykonawcy przys∏uguje, w gra-
nicach okreÊlonych przepisami ustawy, wy∏àczne pra-
wo do:

1) ochrony dóbr osobistych dotyczàcych artystyczne-
go wykonania,
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2) korzystania z artystycznego wykonania i rozporzà-
dzania nim na poszczególnych polach eksploatacji,

3) wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wy-
konania.

2. Wy∏àczne prawo korzystania i rozporzàdzania,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje prawo do:

1) utrwalania,

2) zwielokrotniania okreÊlonà technikà,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) publicznego odtwarzania, chyba ˝e jest ono doko-
nywane za pomocà wprowadzonego do obrotu eg-
zemplarza,

5) najmu,

6) dzier˝awy,

7) nadawania, chyba ˝e jest ono dokonywane za po-
mocà wprowadzonego do obrotu egzemplarza.

3. W przypadku nadawania lub publicznego odtwa-
rzania wykonania za pomocà wprowadzonego do ob-
rotu egzemplarza, artyÊcie wykonawcy przys∏uguje
prawo do stosownego wynagrodzenia.

Art. 87. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie
przez artyst´ wykonawc´ z producentem utworu au-
diowizualnego umowy o wspó∏udzia∏ w realizacji
utworu audiowizualnego przenosi na producenta pra-
wa do rozporzàdzania i korzystania z wykonania, w ra-
mach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich
znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji.

Art. 88. Prawo artysty wykonawcy nie narusza pra-
wa autorskiego do wykonywanego utworu.

Art. 89.22 Prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt
2 i 3, wygasa z up∏ywem pi´çdziesi´ciu lat nast´pujà-
cych po roku, w którym artystyczne wykonanie ustalo-
no. Je˝eli jednak w tym czasie nastàpi∏a publikacja
utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtwo-
rzenie,  okres ochrony liczy si´ od tych zdarzeƒ, a gdy
mia∏y miejsce obydwa – od tego z nich, które mia∏o
miejsce wczeÊniej.

Art. 90. Przepisy ustawy stosuje si´ do artystycz-
nych wykonaƒ, które:

1) dokonane zosta∏y przez obywatela polskiego albo
osob´ zamieszka∏à na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub

2) zosta∏y ustalone po raz pierwszy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, lub

3) zosta∏y opublikowane po raz pierwszy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) sà chronione na podstawie umów mi´dzynarodo-
wych.

Art. 91. Domniemywa si´, ̋ e kierownik zespo∏u jest
umocowany do reprezentowania praw do zespo∏owe-
go artystycznego wykonania. Domniemanie to stosuje
si´ odpowiednio do cz´Êci artystycznego wykonania
majàcych samodzielne znaczenie.

Art. 92. Do artystycznych wykonaƒ stosuje si´ 
odpowiednio przepisy art. 8—10, 12, 18, 21, 41—45,
47—49, 52—55, 57—59, 62—68, 71 i 78.

Art. 93. Do prawa do artystycznego wykonania sto-
suje si´ odpowiednio przepis art. 33 pkt 10 Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuƒczego.

Oddzia∏ 2

Prawa do fonogramów i wideogramów

Art. 94. 1. Producentem fonogramu lub wideogra-
mu jest ten, pod czyim nazwiskiem lub firmà (nazwà)
fonogram lub wideogram zosta∏ po raz pierwszy spo-
rzàdzony.

2. Bez uszczerbku dla praw twórców lub artystów
wykonawców, producentowi fonogramu lub wide-
ogramu przys∏uguje wy∏àczne prawo do rozporzàdza-
nia i korzystania z fonogramu lub wideogramu w zakre-
sie:

1) zwielokrotniania okreÊlonà technikà,

2) wprowadzenia do obrotu,

3) najmu,

4) dzier˝awy.

3. W przypadku nadawania lub publicznego odtwa-
rzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wi-
deogramu, producentowi przys∏uguje prawo do sto-
sownego wynagrodzenia.

Art. 95. Prawo, o którym mowa w art. 94 ust. 2 i 3,
gaÊnie z up∏ywem pi´çdziesi´ciu lat nast´pujàcych po
roku, w którym fonogram lub wideogram zosta∏ spo-
rzàdzony.

Art. 96. Przepisy ustawy stosuje si´ do fonogra-
mów i wideogramów:

1) których producent ma na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzib´, lub

2) których ochrona wynika z umów mi´dzynarodo-
wych.

Oddzia∏ 3

Prawa do nadaƒ

Art. 97. Bez uszczerbku dla praw twórców i arty-
stów wykonawców, organizacji radiowej lub telewizyj-
nej przys∏uguje wy∏àczne prawo do rozporzàdzania
i korzystania ze swoich programów w zakresie:
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1) utrwalania,

2) zwielokrotniania okreÊlonà technikà,

3) nadawania, w tym tak˝e przez innà organizacj´ ra-
diowà lub telewizyjnà.

Art. 98. Prawo, o którym mowa w art. 97, gaÊnie
z up∏ywem pi´çdziesi´ciu lat nast´pujàcych po roku
pierwszego nadania programu.

Art. 99. Przepisy ustawy stosuje si´ do programów:

1) organizacji radiowej i telewizyjnej, która ma siedzi-
b´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) których ochrona wynika z umów mi´dzynarodo-
wych.

Oddzia∏ 31 23

Prawa do pierwszych wydaƒ 
oraz wydaƒ naukowych i krytycznych

Art. 991. Wydawcy, który jako pierwszy w sposób
zgodny z prawem opublikowa∏ lub w inny sposób roz-
powszechni∏ utwór, którego czas  ochrony ju˝ wygas∏,
a jego egzemplarze nie by∏y jeszcze publicznie   udo-
st´pniane, przys∏uguje wy∏àczne prawo do rozporzà-
dzania tym utworem i korzystania z niego na wszyst-
kich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pi´ciu
lat od daty publikacji.

Art. 992. Temu, kto po up∏ywie czasu ochrony pra-
wa autorskiego do utworu przygotowa∏ jego wydanie
krytyczne lub naukowe, nie b´dàce utworem, przys∏u-
guje wy∏àczne prawo do rozporzàdzania takim wyda-
niem i korzystania z niego w zakresie, o którym mowa
w art. 50 pkt 1—3 oraz  8 i 9, przez okres trzydziestu lat
od daty publikacji.

Art. 993. Przepisy art. 991 i art. 992 stosuje si´ odpo-
wiednio do  utworów i tekstów, które ze wzgl´du na
czas ich powstania lub charakter nigdy nie by∏y obj´te
ochronà prawa autorskiego.

Art. 994. Przy wyznaczaniu czasu ochrony, o którym
mowa w art. 991 i w art. 992, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 37 i art. 39.

Oddzia∏ 4

Postanowienia wspólne dotyczàce praw pokrewnych

Art. 100.24 Wykonywanie praw do artystycznych
wykonaƒ, fonogramów, wideogramów, nadaƒ progra-
mów, a tak˝e pierwszych wydaƒ oraz wydaƒ nauko-
wych i krytycznych, podlega odpowiednio ogranicze-
niom wynikajàcym z przepisów art. 23—35.

Art. 101.25 Do artystycznych wykonaƒ, fonogra-
mów, wideogramów, nadaƒ programów, pierwszych
wydaƒ oraz wydaƒ naukowych i krytycznych stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 1 ust. 3 i 4, art. 6, art. 22,
art. 39, art. 51, art. 79 ust. 1 i 3 oraz art. 80.

Art. 102. 1. Na ka˝dym egzemplarzu fonogramu lub
wideogramu umieszcza si´, poza oznaczeniami doty-
czàcymi autorstwa i artystycznego wykonawstwa, ty-
tu∏ami utworów oraz datà sporzàdzenia, nazwisko lub
firm´ (nazw´) producenta oraz, w wypadku utrwalenia
nadania, nazw´ organizacji radiowej lub telewizyjnej.

2. Domniemywa si´, ˝e egzemplarze nie spe∏niajà-
ce wymogów okreÊlonych w ust. 1 zosta∏y sporzàdzo-
ne bezprawnie.

Art. 103.26 Spory dotyczàce praw pokrewnych na-
le˝à do w∏aÊciwoÊci sàdów okr´gowych.

Rozdzia∏ 12

Organizacje zbiorowego zarzàdzania 
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Art. 104. 1. Organizacjami zbiorowego zarzàdzania
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwany-
mi dalej „organizacjami zbiorowego zarzàdzania”,
w rozumieniu ustawy, sà stowarzyszenia zrzeszajàce
twórców, artystów wykonawców, producentów lub or-
ganizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym
zadaniem jest zbiorowe zarzàdzanie i ochrona powie-
rzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz
wykonywanie uprawnieƒ wynikajàcych z ustawy.

2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ przepisy prawa o stowarzyszeniach, z tym ˝e:

1) cz∏onkiem organizacji mo˝e byç równie˝ osoba
prawna,

2) podj´cie przez organizacje dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w ustawie wymaga zezwolenia ministra w∏aÊciwe-
go do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego2,

3) nadzór nad organizacjami sprawuje minister w∏a-
Êciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego2.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego2 udziela zezwolenia, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dajàcym r´koj-
mi´ nale˝ytego zarzàdzania powierzonymi prawami.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu
udzielonego zezwolenia, minister w∏aÊciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego2 wzywa or-
ganizacj´ do usuni´cia naruszenia w wyznaczonym
terminie z zagro˝eniem cofni´cia zezwolenia.
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5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, mo˝e
byç cofni´te, je˝eli organizacja:

1) nie wykonuje nale˝ycie obowiàzków w zakresie za-
rzàdzania powierzonymi jej prawami autorskimi
lub pokrewnymi oraz ich ochrony,

2) narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego ze-
zwolenia.

6. Decyzja ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego2 o udzieleniu lub
o cofni´ciu zezwolenia na podj´cie wykonywania przez
organizacje zbiorowego zarzàdzania uprawnieƒ okre-
Êlonych w ust. 1 podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 105. 1. Domniemywa si´, ˝e organizacja zbio-
rowego zarzàdzania jest uprawniona do zarzàdzania
i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji obj´tych
zbiorowym zarzàdzaniem oraz ˝e ma legitymacj´ pro-
cesowà w tym zakresie. Na domniemanie to nie mo˝-
na si´ powo∏aç, gdy do tego samego utworu lub arty-
stycznego wykonania roÊci sobie tytu∏ wi´cej ni˝ jedna
organizacja zbiorowego zarzàdzania.

2. W zakresie swojej dzia∏alnoÊci organizacja zbio-
rowego zarzàdzania mo˝e si´ domagaç udzielenia in-
formacji oraz udost´pnienia dokumentów niezb´d-
nych do okreÊlenia wysokoÊci dochodzonych przez nià
wynagrodzeƒ i op∏at.

Art. 106. 1. Organizacja zbiorowego zarzàdzania
jest obowiàzana do jednakowego traktowania praw
swoich cz∏onków oraz innych podmiotów przez siebie
reprezentowanych w zakresie zarzàdzania tymi prawa-
mi lub dochodzenia ich ochrony.

2. Organizacja zbiorowego zarzàdzania nie mo˝e,
bez wa˝nych powodów, odmówiç zgody na korzysta-
nie z utworów lub artystycznych wykonaƒ w granicach
wykonywanego przez siebie zarzàdu.

3. Organizacja zbiorowego zarzàdzania nie mo˝e,
bez wa˝nych powodów, odmówiç podj´cia zarzàdza-
nia prawem autorskim lub prawem pokrewnym. Zarzà-
dzanie to wykonuje zgodnie ze swoim statutem.

Art. 107. Je˝eli na danym polu eksploatacji dzia∏a
wi´cej ni˝ jedna organizacja zbiorowego zarzàdzania,
organizacjà w∏aÊciwà w rozumieniu ustawy jest orga-
nizacja, do której nale˝y twórca lub artysta wykonaw-
ca, a gdy twórca lub artysta wykonawca nie nale˝y do
˝adnej organizacji albo nie ujawni∏ swojego autorstwa
– organizacja wskazana przez Komisj´ Prawa Autor-
skiego, o której mowa w art. 108 ust. 1.

Art. 108. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego2 powo∏uje Komisj´
Prawa Autorskiego, zwanà dalej „Komisjà”, sk∏adajàcà
si´ z czterdziestu arbitrów powo∏ywanych w odpo-
wiedniej proporcji spoÊród kandydatów, o których mo-
wa w ust. 2.

2. Kandydatów na cz∏onków Komisji przedstawiajà
organizacje zbiorowego zarzàdzania, stowarzyszenia

twórców, artystów wykonawców, producentów, orga-
nizacje zrzeszajàce podmioty zajmujàce si´ zawodowo
korzystaniem z utworów oraz organizacje radiowe i te-
lewizyjne, w terminie wyznaczonym przez ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego2. Informacj´ o terminie og∏asza si´ w druko-
wanych dziennikach prasowych.

3. Komisja w sk∏adzie szeÊciu arbitrów oraz prze-
wodniczàcego jako superarbitra, wyznaczonych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego2 z grona arbitrów, zatwierdza lub
odmawia zatwierdzenia przedstawionych przez organi-
zacje zbiorowego zarzàdzania tabel wynagrodzeƒ za
korzystanie z utworów lub artystycznych wykonaƒ ob-
j´tych zbiorowym zarzàdzaniem, a tak˝e wskazuje or-
ganizacj´ w∏aÊciwà w rozumieniu art. 107.

4. Do post´powania przed Komisjà w sprawach,
o których mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.
Od orzeczeƒ Komisji wydanych w tym trybie s∏u˝y od-
wo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego2.

5. Komisja w sk∏adzie trzyosobowym wyznaczo-
nym z grona arbitrów po jednym przez ka˝dà ze stron
oraz superarbitra wybranego przez tak wyznaczonych
arbitrów rozstrzyga spory dotyczàce stosowania tabel,
o których mowa w ust. 3. Je˝eli jedna ze stron nie wy-
znaczy arbitra albo arbitrzy nie wyznaczà superarbitra,
zostanà oni wyznaczeni przez ministra w∏aÊciwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego2.

6. Do post´powania przed Komisjà w sprawach,
o których mowa w ust. 5, stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania cywilnego o post´po-
waniu przed sàdem polubownym.

7. Strona niezadowolona z rozstrzygni´cia Komisji,
o którym mowa w ust. 5, mo˝e w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia rozstrzygni´cia wnieÊç powództwo do
w∏aÊciwego sàdu okr´gowego27.

8. Arbitrom za udzia∏ w posiedzeniach Komisji przy-
s∏uguje wynagrodzenie.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego2 okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady i tryb dzia∏ania Komisji,
wysokoÊç wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8,
wysokoÊç op∏at za post´powanie przed Komisjà oraz
zasady ich wnoszenia.

Art. 109. Postanowienia umowne mniej korzystne
dla twórców, ni˝ wynika∏oby to z tabel, o których mo-
wa w art. 108 ust. 3, sà niewa˝ne, a ich miejsce zajmu-
jà odpowiednie postanowienia tych tabel.

Art. 110. WysokoÊç wynagrodzeƒ dochodzonych
w zakresie zbiorowego zarzàdzania przez organizacje
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o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszech-
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z dniem 1 stycznia 1999 r.



zbiorowego zarzàdzania powinna uwzgl´dniaç wyso-
koÊç wp∏ywów osiàganych z korzystania z utworów
i artystycznych wykonaƒ, a tak˝e charakter i zakres ko-
rzystania z tych utworów i wykonaƒ artystycznych.

Rozdzia∏ 13

Fundusz Promocji TwórczoÊci

Art. 111. 1. Tworzy si´ Fundusz Promocji Twórczo-
Êci, zwany dalej „Funduszem”.

2. Funduszem dysponuje minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego2.

3. Fundusz jest paƒstwowym funduszem celowym
w rozumieniu przepisów prawa bud˝etowego.

Art. 112. Przychodami Funduszu sà:

1) wp∏ywy okreÊlone w art. 40,

2) wp∏ywy okreÊlone w art. 79 ust. 2,

3) dobrowolne wp∏aty, zapisy i darowizny,

4) inne wp∏ywy.

Art. 113. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na:

1) stypendia i pomoc socjalnà dla twórców utworów
oraz dla twórców opracowaƒ utworów,

2) pokrycie w ca∏oÊci lub w cz´Êci kosztów wydaƒ
utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i na-
uki oraz wydaƒ dla niewidomych.

Art. 114. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego2, po zasi´gni´ciu
opinii w∏aÊciwych stowarzyszeƒ twórców, okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady dokony-
wania wyp∏at z Funduszu oraz zasady przyznawania
stypendiów i pomocy socjalnej, o których mowa w art.
113 pkt 1.

Rozdzia∏ 14

OdpowiedzialnoÊç karna

Art. 115. 1.28 Kto przyw∏aszcza sobie autorstwo al-
bo wprowadza w b∏àd co do autorstwa ca∏oÊci lub cz´-
Êci cudzego utworu albo artystycznego wykonania, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia  wolnoÊci do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez
podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór
w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, arty-
styczne wykonanie albo publicznie zniekszta∏ca taki
utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram
lub nadanie.

3.29 Kto w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
w inny sposób ni˝ okreÊlony  w ust. 1 lub 2 narusza cu-

dze prawa autorskie lub prawa pokrewne okreÊlone
w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1 lub 2, art. 20  ust.
1 i 2, art. 40 ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 2 i art. 97, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia  wolnoÊci do roku.

Art. 116. 1.30 Kto bez uprawnienia albo wbrew jego
warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji ory-
ginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wy-
konanie, fonogram, wideogram lub nadanie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w ust. 1 w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

3. Je˝eli sprawca uczyni∏ sobie z pope∏niania prze-
st´pstwa okreÊlonego w ust. 1 sta∏e êród∏o dochodu al-
bo dzia∏alnoÊç przest´pnà, okreÊlonà w ust. 1, organi-
zuje lub nià kieruje, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy
do lat 5.

4.30 Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1 dzia-
∏a nieumyÊlnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do roku.

Art. 117. 1.31 Kto bez uprawnienia albo wbrew jego
warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub
zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub
w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fono-
gram, wideogram lub  nadanie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia  wolnoÊci do lat 2.

2. Je˝eli sprawca uczyni∏ sobie z pope∏niania prze-
st´pstwa okreÊlonego w ust. 1 sta∏e êród∏o dochodu al-
bo dzia∏alnoÊç przest´pnà, okreÊlonà w ust. 1, organi-
zuje lub nià kieruje, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

Art. 118.32 1. Kto w celu osiàgni´cia korzyÊci majàt-
kowej przedmiot b´dàcy noÊnikiem utworu, artystycz-
nego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpo-
wszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnie-
nia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga
w jego zbyciu albo przedmiot  ten przyjmuje lub poma-
ga w jego ukryciu, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy
do lat 5.
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28 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 3.
29 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 3.
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30 W brzmieniu ustalonym przez art. 5 § 2 pkt 36 ustawy

z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r.

31 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 3.

32 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 3.



2. Je˝eli sprawca uczyni∏ sobie z pope∏niania prze-
st´pstwa okreÊlonego w ust. 1 sta∏e êród∏o dochodu al-
bo dzia∏alnoÊç przest´pnà, okreÊlonà w ust. 1, organi-
zuje lub nià kieruje, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do
lat 5.

3. Je˝eli na podstawie towarzyszàcych okolicznoÊci
sprawca przest´pstwa okreÊlonego w ust. 1 lub 2 po-
winien i mo˝e przypuszczaç, ˝e przedmiot zosta∏ uzy-
skany za pomocà czynu zabronionego, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Art. 1181.33 1. Kto wytwarza przedmioty przezna-
czone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia
technicznych zabezpieczeƒ przed odtwarzaniem, prze-
grywaniem lub zwielokrotnianiem utworu bàdê te˝ s∏u-
˝àce do nielegalnego odbioru nadawanych progra-
mów, przeznaczonych dla zamkni´tego grona odbior-
ców, uzyskujàcych do nich dost´p po zap∏aceniu wyna-
grodzenia us∏ugodawcy, albo dokonuje obrotu takimi
przedmiotami, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje
przedmioty, o których  mowa ust. 1, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia  wolnoÊci do roku.

Art. 119.34 Kto uniemo˝liwia lub utrudnia wykony-
wanie prawa do kontroli korzystania z utworu, arty-
stycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu al-
bo odmawia udzielenia informacji przewidzianych
w art. 47, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia  wolnoÊci do roku.

Art. 120. (skreÊlony).35

Art. 121. 1.36 W wypadku skazania za czyn okreÊlo-
ny w art. 115, 116, 117, 118 lub 1181, sàd orzeka prze-
padek przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa,
chocia˝by nie by∏y w∏asnoÊcià sprawcy.

2. W wypadku skazania za czyn okreÊlony w
art. 115, 116, 117 lub 118, sàd mo˝e orzec przepadek
przedmiotów s∏u˝àcych do pope∏nienia przest´pstwa,
chocia˝by nie by∏y w∏asnoÊcià sprawcy.

Art. 122.37 Âciganie przest´pstw okreÊlonych w
art. 115, art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 1, art. 118

ust. 1, art. 1181 oraz art. 119  nast´puje na wniosek po-
krzywdzonego.

Art. 1221.38 W sprawach o przest´pstwa okreÊlone
w art. 115—119 pokrzywdzonym jest równie˝ w∏aÊciwa
organizacja zbiorowego zarzàdzania prawami autorski-
mi lub prawami pokrewnymi.

Art. 123.39 Minister SprawiedliwoÊci, w drodze roz-
porzàdzenia, mo˝e wyznaczyç sàdy rejonowe w∏aÊci-
we do rozpoznawania spraw o przest´pstwa, o których
mowa w art. 115—119 — na obszarze w∏aÊciwoÊci da-
nego sàdu okr´gowego.

Rozdzia∏ 15

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 124. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do utwo-
rów:

1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejÊciu w ˝ycie,

2) do których prawa autorskie wed∏ug przepisów do-
tychczasowych nie wygas∏y,

3) do których prawa autorskie wed∏ug przepisów do-
tychczasowych wygas∏y, a które wed∏ug niniejszej
ustawy korzystajà nadal z ochrony, z wy∏àczeniem
okresu mi´dzy wygaÊni´ciem ochrony wed∏ug
ustawy dotychczasowej i wejÊciem w ˝ycie niniej-
szej ustawy. Ustawa nie narusza w∏asnoÊci egzem-
plarzy utworów rozpowszechnionych przed dniem
jej wejÊcia w ˝ycie.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje si´ do utworów oby-
wateli obcych stale zamieszka∏ych za granicà, pod wa-
runkiem wzajemnoÊci.

3. (skreÊlony).40

4. Postanowienia umów, zawartych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, sprzeczne z przepisami art. 75
ust. 2 i 3 sà niewa˝ne.

Art. 125. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do arty-
stycznych wykonaƒ:

1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejÊciu w ˝ycie,

2)41 w zakresie korzystania z nich po jej wejÊciu w ˝y-
cie, je˝eli wed∏ug przepisów niniejszej ustawy ko-
rzystajà nadal z ochrony. 

2. Ustawa nie narusza w∏asnoÊci egzemplarzy, na
których utrwalono artystyczne wykonanie przed dniem
jej wejÊcia w ˝ycie.
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33 Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 3.
34 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 3.
35 Przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w przypisie 3.
36 Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 3.
37 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 3.
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38 Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 3.
39 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 3.
40 Przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w przypisie 3.
41 Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 3.



Art. 126. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do:

1) fonogramów i wideogramów, które zosta∏y sporzà-
dzone po jej wejÊciu w ˝ycie,

2) programów radiowych i telewizyjnych, które zosta-
∏y nadane po jej wejÊciu w ˝ycie,

3)42 fonogramów i wideogramów oraz programów ra-
diowych i telewizyjnych, które wed∏ug niniejszej
ustawy korzystajà nadal z ochrony. 

2.43 Zasady, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosu-
je si´ do korzystania przez szko∏y w celach dydaktycz-
nych ze sporzàdzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy nadaƒ, fonogramów i wideogramów nie b´dà-
cych filmami fabularnymi oraz spektaklami teatralny-
mi, a tak˝e do korzystania z utrwalonych na fonogra-
mach i wideogramach artystycznych  wykonaƒ.

Art. 127. 1. Je˝eli rozpocz´te przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy korzystanie z utworu, arty-
stycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub
programu radiowego albo telewizyjnego by∏o wed∏ug
przepisów dotychczasowych dozwolone, natomiast po
tej dacie wymaga zezwolenia, to mo˝e byç ono dokoƒ-
czone, pod warunkiem ˝e uprawniony otrzyma∏ sto-
sowne wynagrodzenie.

2. Z zastrze˝eniem ust. 3, dokonane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy czynnoÊci prawne
odnoszàce si´ do prawa autorskiego sà skuteczne
i podlegajà ocenie wed∏ug przepisów prawa dotych-

czasowego; odnosi si´ to równie˝ do zdarzeƒ innych
ni˝ czynnoÊci prawne.

3. Ustaw´ stosuje si´ do umów d∏ugoterminowych,
które zawarte zosta∏y przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie,
w odniesieniu do okresu nast´pujàcego po tej dacie
oraz do zobowiàzaƒ, które powsta∏y przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, w odniesieniu do skutków praw-
nych zdarzeƒ nast´pujàcych po tej dacie, nie zwiàza-
nych z istotà zobowiàzania.

4. Umowy zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy nie obejmujà praw pokrewnych, chyba
˝e strony postanowi∏y inaczej.

Art. 1271.44 Prezes Rady Ministrów, na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego, w drodze zarzàdzenia, utworzy ze-
spó∏ do spraw przeciwdzia∏ania naruszeniom prawa
autorskiego i praw pokrewnych oraz okreÊli jego sk∏ad,
zadania i tryb dzia∏ania.

Art. 128. Traci moc ustawa z dnia 10 lipca 1952 r.
o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234, z 1975 r.
Nr 34, poz. 184 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192).

Art. 129.45 Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisu
art. 124 ust. 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.46
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42 Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 31 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 3.
43 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 3.
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44 Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 3.
45 Z uwzgl´dnieniem sprostowania b∏´du dokonanego przez

pkt 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 1994 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 170).

46 Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 23 lutego 1994 r.

Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:
— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsiƒska 69/71
od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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