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Wprowadzenie
Katedra Prawa Europejskiego UAM przygotowała dla miłośników prawa własności intelek-

tualnej trzeci już tom wydawnictwa z serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej.
Poprzednie zeszyty – Granice prawa autorskiego (tom 1) i Konkurencja a własność in-

telektualna (tom 2) zostały życzliwie przyjęte przez środowiska naukowe w Polsce. Mamy 
więc nadzieję, że nadal nasze wydawnictwo zainteresuje Czytelników. Jak zwykle autorami są 
głównie pracownicy Katedry oraz osoby z nią współpracujące z całego kraju, a w szczególności 
z Instytutu Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Problematyka praw pokrewnych została wybrana tym razem jako przedmiot rozważań 
przedkładanych w tomie, głównie z powodu stosunkowo niewielkiej uwagi poświęcanej prawom 
pokrewnym w polskiej literaturze. Tymczasem prawa pokrewne odgrywają w życiu artystycz-
nym i społecznym nieraz większą rolę niż prawa autorskie. Wystarczy wskazać na wszelkie 
koncerty znanych wykonawców, nakłady płyt czy wreszcie rolę programów radiowych i tele-
wizyjnych w życiu kraju. Niewątpliwie zatem znaczenie praw pokrewnych jest doniosłe. Mamy 
nadzieję, że niniejszy zeszyt zachęci również innych autorów do podjęcia kolejnych tematów 
z tego zakresu.

Zeszyt otwiera opracowanie autorstwa dr. Sławomira Tomczyka „Artystyczne wykonanie. 
Przedmiot prawa”, które wprowadza Czytelnika w dyskusję jaka różnica istnieje między utwo-
rem i wykonaniem z prawnego punktu widzenia. Obszerne omówienie poglądów czołowych 
przedstawicieli nauki prawa autorskiego na te kwestie stanowi główny przedmiot analizy Auto-
ra. Autor przedstawia dyskusję o wykonaniach artystycznych zarówno na tle prawa autorskiego 
z 1994 r., jak i i na tle przepisów poprzednio obowiązujących.

Prawom artystów wykonawców poświęcony jest artykuł dr. Jakuba Kępińskiego: „Artyści 
wykonawcy i przyznane im prawa w świetle przepisów międzynarodowych i polskich”, w którym 
omówiono prawo artystów wykonawców w świetle Konwencji Rzymskiej (1961), Traktatu WIPO 
(1996), Porozumienia TRIPS (1994) i Prawa autorskiego. Autor przedstawia zarówno prawa 
majątkowe artystów wykonawców, jak i prawa osobiste i dochodzi do wniosku, że regulacja 
polska spełnia wszystkie zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych. Opracowanie 
kończy przystępne i tabelaryczne zestawienie przepisów porównywanych umów międzynaro-
dowych z przepisami prawa autorskiego.

Zagadnieniom estetycznym wykonania dzieła muzycznego poświęcona jest praca dr. Mar-
cina  Poprawskiego „Wykonawca dzieła muzycznego – perspektywa estetyczna”.  Opracowanie 
poświęcone jest analizie wykonania dzieła muzycznego z perspektywy estetyki, muzykologii 
i ontologii. Autor wychodzi z założenia, że dzieło to posiada elementy niedookreślone, które 
dopełnia wykonanie artystyczne. Refl eksja nad naturą wykonania wzbogaca rozważania praw-
nicze i mamy nadzieję, że zainteresuje Czytelnika. 

Kolejne opracowanie autorstwa prof. Andrzeja Matlaka „Prawo do nadań programów radio-
wych i telewizyjnych w świetle postępu technicznego” wprowadza Czytelnika w problematykę 
postępu technicznego, a zwłaszcza emisji internetowych, na ocenę praw do nadań programów 
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objętych tytułem artykułu. Autor jest zdania, że organizacją radiową lub telewizyjną jest podmiot 
tworzący program i rozpowszechniający go samodzielnie lub za pośrednictwem innych osób, 
czy to w sposób tradycyjny, czy przez Internet lub infrastrukturę telekomunikacyjną. Tworzenie 
programu polega na jego zestawieniu z różnych elementów oraz inicjowaniu nadawania progra-
mu w dowolny sposób. Autor analizuje treść prawa do nadań programów w świetle Konwencji 
rzymskiej (1961), Porozumienia TRIPS, dyrektyw UE oraz polskiego Prawa autorskiego. Autor 
jest zatem zwolennikiem szerokiego pojmowania prawa do nadań. Czytelnik artykułu będzie 
miał przegląd nowych technologii nadawania programów i jego wpływu na prawo do nadań.

Kolejne z praw pokrewnych omawia dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska w artykule: 
„Założenia konstrukcyjne ochrony praw do wideogramów”. Autorka dowodzi, że prawa produ-
centów wideogramów są zbliżone do praw producentów fonogramów. Wideogram nie jest przy 
tym utworem audiowizualnym. Autorka jest zdania, że producent wideogramu musi ponieść 
nakłady fi nansowe z nim związane. Utrwalone zdarzenia bez tych nakładów w zasadzie nie są 
wideogramem. Czytelnik znajdzie także omówienie uprawnień producentów wideogramów.

Interesującego zagadnienia dotyczy opracowanie Agnieszki Vetulani-Cęgiel „Spory wokół 
regulacji czasu trwania praw pokrewnych”. Autorka przedstawia w nim argumenty za i przeciw 
przedłużaniu ochrony praw pokrewnych oraz działania grup lobbingowych zmierzających do 
przedłużenia czasu trwania ochrony. Autorka krytycznie omawia propozycje Komisji Europej-
skiej z 2008 r. polegające na przedłużeniu czasu ochrony praw artystów wykonawców i produ-
centów fonogramów do 95 lat. Rozwiązania te powinny służyć głównie interesom przemysłu 
fonografi cznego i stąd są krytycznie oceniane, mimo że Parlament Europejski zaproponował 
skrócony do lat 70 w stosunku do propozycji Komisji okres ochrony. Warto zwrócić uwagę na 
dość jednolite krytyczne stanowisko w stosunku do tych propozycji ze strony środowisk nauko-
wych, do którego dołącza się autorka artykułu.

 Artykuł Bartosza Klebana „Czynności zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi (wy-
brane zagadnienia prawne)” porusza ważne społecznie i gospodarczo zagadnienie zbiorowe-
go zarządzania prawami pokrewnymi. Autor stawia sobie pytanie, czy treść prawa zarządu 
prawami pokrewnymi jest tożsama z prawem zarządu prawami autorskimi. Autor dochodzi 
ostatecznie do wniosku, że praktycznie tożsamość ta zachodzi. Postuluje jednak rozwinięcie 
katalogu czynności zbiorowego zarządu, które dają podstawę do ubiegania się o zezwolenie 
na ten zarząd. Autor uważa też, że regulamin repartycji powinien być publikowany przez OZZ. 
Czytelnik znajduje także listy OZZ zarządzających prawami pokrewnymi.

Ostatnie opracowanie autorstwa dr. Rafała Sikorskiego „Prawa pokrewne, a prawo pry-
watne międzynarodowe” poświęcone jest problematyce określenia prawa właściwego dla praw 
pokrewnych. Autor uwzględnia w swych rozważaniach zarówno konwencje międzynarodowe 
dotyczące praw pokrewnych (Konwencja rzymska z 1961 r., Konwencja genewska z 1971 r., 
Porozumienie TRIPS, Traktat WIPO z 1996 r.), jak i nowe Prawo prywatne międzynarodowe 
(z 2011 r.) oraz rozporządzenia Rzym I i Rzym II. Bierze także pod uwagę propozycję rozwią-
zań kolizyjnych pochodzących od ALJ, Max – Planck – Group oraz od stowarzyszeń japoń-
skich i koreańskich. Autor krytycznie ocenia zwłaszcza rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu 
Rzym II.

Jak widać z powyższego przeglądu treści przedkładanego tomu Czytelnik będzie miał 
możliwość wszechstronnego spojrzenia nie tylko na prawne aspekty wykonania artystyczne-
go. Mamy nadzieję, że refl eksja nad tą problematyką będzie źródłem dla Czytelnika twórczej 
refl eksji.

Warszawa, wrzesień 2011 r.                   Prof. dr hab. Marian Kępiński


