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1‒2
Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

 Artykuł 1 Utwór 
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie 
od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi 
(literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy 
komputerowe);

2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe).

21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte 
ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz kon-
cepcje matematyczne.
3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, cho-
ciażby miał postać nieukończoną.
4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek 
formalności.

 Artykuł 2 Utwór zależny 
1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, 
adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa 
do utworu pierwotnego.
2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia 
twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa 
majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych 
spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także 
na sporządzenie opracowania.
3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu 
pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. 
Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji 
cudzym utworem.
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1‒2
Chapter 1. Subject-Matter of Copyright

Work  Article 1
1. The subject-matter of a copyright is any manifestation of creative activity 
of an individual nature, established in any form, regardless of its value, 
purpose and form of expression (work).
2. The subject-matter of a copyright includes in particular:

1) works expressed in words, mathematical symbols and graphic signs 
(literary, journalistic, scientific and cartographic works and computer 
programs);

2) fine art works;
3) photographic works;
4) stringed musical instruments;
5) industrial design works;
6) architectural, urban architecture and town planning works;
7) musical works with or without words;
8) stage works, stage and musical works and pantomime and choreo-

graphic works;
9) audiovisual works (including films).

21. Protection may apply only to the mode of expression; it does not extend 
to any discovery, idea, procedure, method or principle of operation, or 
mathematical concept.
3. A work is protected by copyright from the moment it comes into being, 
even if in an incomplete form.
4. An author is entitled to protection regardless of any formalities having 
been met.

Derivative work  Article 2
1. A work derived from another author’s work, especially a translation, 
modification or adaptation, is copyrighted without prejudice to the right 
in the original work.
2. The disposition and use of a derived work depends on the permission 
of the author of the original work (derivative right) unless the author’s 
economic rights to the original work have expired. The author’s permission 
is also required to prepare a derived work in the case of databases which 
have the characteristics of a work.
3. The author of the original work may withdraw his permission if the 
derived work is not distributed within five years of permission being given. 
The remuneration paid to the author is not refundable.
4. A work inspired by another author’s work is not deemed a derived work.
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5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu 
pierwotnego.

 Artykuł 3 Zbiory 
Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przed-
miotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, 
o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, 
bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

 Artykuł 4 Wyłączenia 
Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
4) proste informacje prasowe.

 Artykuł 5 Stosowanie ustawy 
Przepisy ustawy stosuje się do utworów:

1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
11) których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Eu-

ropejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, lub

2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub

3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, 

w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

 Artykuł 6 Publikacja; rozpowszechnienie 
1. W rozumieniu ustawy:

1) utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy 
został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione 
publicznie;

2) opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzy-
dziestu dni od jego pierwszej publikacji;

3) utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy 
został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie;

4) nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej 
lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub 
satelitarny) lub w sposób przewodowy;
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5. The name of the author and the title of the original work should be 
placed on copies of the derived work.

Collections  Article 3
Collections, anthologies, selections and databases which have the charac-
teristics of a work are subject to copyright even if they contain unprotected 
material, provided that their selection, arrangement or composition is of 
a creative nature, without prejudice to the rights in each of the works used.

Exclusions  Article 4
The following are not protected by copyright:

1) legislative acts and official bills;
2) official documents, materials, marks and symbols;
3) published patent specifications and protected specifications;
4) simple press releases.

Application of the Law Article 5
The Law applies to works:

1) whose author or co-author is a Polish national; or
11) whose author is a national of a member state of the European Union 

or a member state of the European Free Trade Association (EFTA) 
– parties to the Agreement on the European Economic Area; or

2) which were first published in the Republic of Poland, or simultane-
ously on this territory and abroad; or

3) which were first published in Polish; or
4) which are protected under international agreements, within the scope 

set forth in those agreements.

Publication; distribution  Article 6
1. Within the meaning of the Law:

1) published works means works reproduced with the consent of their 
authors, copies of which were made available to the public;

2) a work is considered to be published simultaneously if it is published 
in the Republic of Poland and abroad within thirty days of its first 
publication;

3) distributed works means works made available to the public in any 
manner with the authors’ consent;

4) broadcasting of works means their communication by radio or televi-
sion, through either wireless (terrestrial or satellite) or wire transmis-
sion;
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5) reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot 

niż pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian 
programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego 
i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru;

6) wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego 
oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności doko-
nanego przez uprawnionego lub za jego zgodą;

7) najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego 
czasowo korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
korzyści majątkowej;

8) użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego 
czasowo korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego 
uzyskania korzyści majątkowej;

9) odtworzeniem utworu jest jego udostępnienie bądź przy pomocy no-
śników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został 
zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu 
radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany;

10) technicznymi zabezpieczeniami są wszelkie technologie, urządzenia lub 
ich elementy, których przeznaczeniem jest zapobieganie działaniom 
lub ograniczenie działań umożliwiających korzystanie z utworów lub 
artystycznych wykonań z naruszeniem prawa;

11) skutecznymi technicznymi zabezpieczeniami są techniczne zabezpiecze-
nia umożliwiające podmiotom uprawnionym kontrolę nad korzystaniem 
z chronionego utworu lub artystycznego wykonania poprzez zastoso-
wanie kodu dostępu lub mechanizmu zabezpieczenia, w szczególności 
szyfrowania, zakłócania lub każdej innej transformacji utworu lub 
artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, 
które spełniają cel ochronny;

12) informacjami na temat zarządzania prawami są informacje identyfikujące 
utwór, twórcę, podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach 
eksploatacji utworu, o ile zostały one dołączone do egzemplarza utworu 
lub są przekazywane w związku z jego rozpowszechnianiem, w tym 
kody identyfikacyjne.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej 
w euro, należy przez to rozumieć jej równowartość wyrażoną w walucie 
polskiej, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro, lub jej równo-
wartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego 
kursu euro oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności.
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5) rebroadcasting of works means their communication by an operator 

other than the original broadcaster by taking over an unabridged and 
unaltered programme of a radio or television broadcasting organisa-
tion and transmitting it simultaneously and integrally for reception 
by the public;

6) putting works into circulation means making their originals or cop-
ies available to the public through the transfer of their ownership by 
a rightholder or with the rightholder’s consent;

7) rental of copies of works means making them available for use for 
a limited time and for direct or indirect economic benefit;

8) lending copies of works means making them available for use for 
a limited time and not for direct or indirect economic benefit;

9) retransmission of works means making them available through audio, 
visual or audiovisual carriers on which the works were recorded or 
through devices for receiving radio or television programmes in which 
the works are broadcast;

10) technological measures are any technologies, devices or their com-
ponents designed to prevent or restrict acts enabling works or per-
formances to be used in breach of the law;

11) effective technological measures are technological measures enabling 
authorised entities to control the use of a protected work or performance 
by using an access code or a protection process, such as encryption, 
scrambling or any other transformation of the work or performance 
or a copy control mechanism which achieves the protection objective;

12) rights management information is information that identifies the 
work, the author, the rightholder or information about the terms and 
conditions of use of the work provided that it is attached to a copy 
of the work or is imparted in relation to its distribution, including 
identification codes.

2. Whenever the Law refers to the equivalent of an amount denominated 
in euro, it means its equivalent denominated in Polish currency calculated 
at the average euro exchange rate, or its equivalent denominated in another 
currency calculated at the average euro exchange rate and the average 
exchange rate of such other currency announced by the National Bank of 
Poland on the day preceding the transaction.
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 Artykuł 61 Rozpowszechnianie utworu przez satelitę 
1. Rozpowszechnianiem utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny jest 
jego rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie przez organizację radiową 
lub telewizyjną i na jej odpowiedzialność, na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, do drogi przekazu prowadzącej do satelity i z powrotem na Ziemię.
2. Jeżeli rozpowszechnianie utworu drogą emisji radiowej lub telewizyj-
nej prowadzonej w sposób satelitarny ma miejsce w państwie niebędą-
cym członkiem Unii Europejskiej, które nie zapewnia poziomu ochrony 
określonego w rozdziale II dyrektywy Rady nr 93/83/EWG z dnia 
27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących 
prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do 
przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.Urz. WE L 
248 z 06.10.1993, str. 15; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, 
t. 1, str. 134) oraz gdy:

1) sygnał przekazujący utwór jest przesyłany do satelity za pośrednictwem 
ziemskiej stacji nadawczej znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, uważa się, że utwór został rozpowszechniony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez operatora tej stacji;

2) sygnał przekazujący utwór jest przesyłany do satelity za pośrednictwem 
ziemskiej stacji nadawczej znajdującej się na terytorium państwa nie-
będącego członkiem Unii Europejskiej, a rozpowszechnianie utworu 
odbywa się na zlecenie organizacji radiowej lub telewizyjnej mającej 
siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
główne przedsiębiorstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa 
się, że utwór został rozpowszechniony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez tę organizację.

3. W przypadku gdy sygnał przekazujący utwór jest kodowany w sposób 
uniemożliwiający jego powszechny i nieograniczony odbiór, jest to roz-
powszechnianie, w rozumieniu ust. 1, pod warunkiem równoczesnego 
udostępnienia przez organizację radiową lub telewizyjną, lub za jej zgodą, 
środków do odbioru tego sygnału.
4. Satelitą jest sztuczny satelita Ziemi działający w pasmach częstotliwości, 
które na mocy przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo teleko-
munikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) są przeznaczone dla 
celów emisji sygnałów przeznaczonych do publicznego odbioru lub dla 
zamkniętej komunikacji pomiędzy dwoma punktami, przy czym odbiór 
sygnałów w obu tych przypadkach musi odbywać się w porównywalnych 
warunkach.
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Communication to public by satellite  Article 61

1. Communication of a work to the public in the Republic of Poland 
through satellite radio or television broadcasting is its communication 
to the public by the work being introduced by and at the responsibility of 
a radio or television broadcasting organisation in the Republic of Poland 
into a chain of communication leading to the satellite and down towards 
the Earth.
2. If satellite radio or television broadcasting takes place in a non-EU 
member state which does not guarantee the level of protection set forth 
in chapter II of Council Directive no. 93/83/EEC of 27 September 1993 
on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related 
to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission 
(OJ EC L 248 of 06.10.1993, p. 15; EU OJ Special Polish edition, chap-
ter 17, volume 1, page 134) and if:

1) the work-carrying signal is transmitted to the satellite through an 
uplink station situated in the Republic of Poland, the act of com-
munication to the public is deemed to be performed in the Republic 
of Poland by the operator of the uplink station;

2) the work-carrying signal is transmitted to the satellite through an 
uplink station situated in a non-EU member state, and the act of com-
municating the work to the public has been commissioned by a radio 
or television broadcasting organisation having its registered office in an 
EU member state and its principal establishment in the Republic of 
Poland, the work will be deemed to be communicated to the public 
in the Republic of Poland by the broadcasting organisation.

3. If the work-carrying signal is encrypted to prevent general and unre-
stricted reception, it is deemed communication to the public within the 
meaning of section 1 on the condition that the means for decrypting the 
signal are provided by the radio or television broadcasting organisation 
or with its consent.
4. A satellite is any artificial Earth satellite operating on frequency bands 
which, under the Telecommunications Law of 16 July 2004 (JL no. 171, 
item 1800, as amended), are reserved for broadcasting signals for reception 
by the public or which are reserved for closed, point-to-point communica-
tion; however, the circumstances in which the signal is received in both 
cases must be comparable.


