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Wstęp



ddajemy w Państwa ręce publikację, której głównym celem jest wspar-
cie prawników w codziennej pracy związanej z zarządzaniem prawami 
autorskimi w instytucjach kultury. Pracy skupiającej się w dużej mierze 
na kwestiach związanych z wprowadzonymi dwa lata temu przepisami 
o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (ISP).

Zdajemy sobie sprawę, że problematyka praw autorskich i udostępniania cyfrowych 
kopii materiałów ze zbiorów instytucji to zaledwie wycinek tematów, którymi muszą się 
zajmować działy prawne czy prawno-administracyjne, a w nich nie tylko prawnicy, lecz 
również osoby zarządzające.

Wyzwaniem są nie tylko zmiany w prawie, ale także zmiany w sposobie funkcjono-
wania instytucji, różnorodne oczekiwania podmiotów zewnętrznych – zarówno gran-
todawców, jak i odbiorców – wobec tych instytucji, a także nowe środki komunikacji 
z odbiorcami.

Wszystko to sprawia, że może potrzeba więcej czasu niż zazwyczaj, aby zrobić wła-
ściwe rozeznanie i znaleźć odpowiedź na wątpliwości nurtujące kierowników projektów 
i specjalistów, jak np.:

•  czy przy promocji wydarzenia można wykorzystać wersje cyfrowe 
wypożyczonych muzealiów?

•  czy powinno się pobierać opłatę za udostępnienie modeli 3D zbiorów?
•  jak wysoka może być opłata pobierana za użyczenie materiałów 

do wykorzystania komercyjnego?

W przeprowadzonym w Polsce badaniu „International Benchmark Survey: Insty-
tucje dziedzictwa w dobie cyfrowej” 26,3 proc. respondentów określiło jako niewystar-

czające kompetencje prawne 
pracowników instytucji do-
tyczące przepisów i regulacji 
w zakresie dostępu i powtór-
nego wykorzystania informacji 
sektora publicznego, a 23,8 proc. 
– w przypadku kompetencji 
dotyczących licencjonowania i udostępniania utworów 
(2015, Buchner i in.). Wejście w życie ustawy o ponow-
nym wykorzystaniu informacji sektora publicznego 
dodatkowo wymusza zmianę wypracowanych do tej 
pory schematów działań.

Przygotowaliśmy niniejszą publikację, aby dostar-
czyć instytucjom materiał do podejmowania decyzji 
w duchu zgodnym z literą prawa, zakorzenionych 
w wierze w publiczną misję instytucji, która – jak 
jesteśmy przekonani w Koalicji Otwartej Edukacji – 
przejawia się m.in. otwartością na odbiorcę. Postawi-
liśmy na publikację praktyczną, opartą na kazusach 
zbudowanych wokół codziennego działania instytucji. 
Komentarz do każdego kazusu powiązany jest z bi-
bliografią i orzecznictwem, do którego odwołujemy się 
w danym przypadku.

To zagadnienia, przy których mogą pojawić się 
wątpliwości czy to ze względu na jeszcze nie w pełni 
i niepowszechne stosowanie się do zapisów ustawy 

o ponownym wykorzystaniu 
informacji sektora publicznego, 
czy w związku z dotychczaso-
wymi praktykami stosowanymi 
w instytucjach, czy wreszcie 
przy okazji wprowadzania w in-
stytucjach zmian związanych 

z bardziej świadomym zarządzaniem przez nie pra-
wami autorskimi. Wybraliśmy więc kazusy dotyczące 
przede wszystkim zagadnień związanych z wdrożeniem 
ustawy o ponownym wykorzystaniu ISP: do czego ona 
zobowiązuje, kiedy materiały przekazywane mają być 
między instytucjami, jakie są ograniczenia i zobowią-
zania instytucji, gdy o udostępnienie ISP zgłaszają się 
różne podmioty. Ważnym powracającym zagadnieniem 
jest także domena publiczna i próby jej ograniczania.

Zdajemy sobie sprawę, że to zaledwie ułamek pytań, 
przed jakimi codziennie stawiani są prawnicy w insty-
tucjach. Zapraszamy więc do zgłaszania Koalicji Otwar-
tej Edukacji kolejnych propozycji kazusów. Naszym ce-
lem jest wspieranie prawników w codziennej pracy przy 
zagadnieniach, które uznajemy za powiązane z misją 
publiczną instytucji i jej otwartością na użytkownika. 
Chętnie poznamy Państwa potrzeby w tym zakresie.

W imieniu Koalicji Otwartej Edukacji
autorzy i autorki publikacji

O
Postawiliśmy 
na publikację 

praktyczną, opartą 
na kazusach 

zbudowanych 
wokół 

codziennego 
działania 
instytucji
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1
Wykorzystywanie 
zdigitalizowanego 
obrazu z domeny 
publicznej przez 
instytucję publiczną
Muzeum chce pozyskać kopię cyfrową obrazu 
znajdującego się w zbiorach innego muzeum 
do wykorzystania na swojej wystawie (np. jako tło 
dla eksponatów lub w formie wydruku w albumie 
przedstawiającym wybór ilustracji danego zagadnienia, 
udostępnionym zwiedzającym do oglądania – potrzebny 
jest więc plik wysokiej rozdzielczości). Obraz ten znajduje 
się w domenie publicznej i został już zdigitalizowany przez 
instytucję, w której zbiorach jest oryginał. W jaki sposób 
muzeum powinno pozyskać zdigitalizowaną wersję?

W rozumieniu o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora pu-
blicznego (dalej: u.p.w.) nie jest udostępnianie lub przekazanie informa-
cji sektora publicznego (w tym posiadanych przez instytucję kultury) 

podmiotowi wykonującemu zadania publiczne przez inny podmiot wykonujący za-
dania publiczne (art. 2 ust. 3). Jeśli podmiot prywatny wykorzystuje opisy muzealiów 
do stworzenia katalogu dzieł danego artysty (a właśnie m.in. w tym celu muzea tworzą 
opisy muzealiów), to mamy do czynienia z ponownym wykorzystywaniem informacji 
sektora publicznego, gdyż podmiot prywatny nie wykonuje w tym przypadku zadań 
publicznych. Natomiast muzeum, które chciałoby w podobny sposób wykorzystać opisy 
ze zbiorów innego muzeum nie może opierać tego działania na u.p.w., ponieważ robi 
to w celu realizacji zadania publicznego, jakim jest katalogowanie i naukowe opracowy-
wanie zgromadzonych zbiorów.

W tym wypadku relacje pomiędzy dwoma muzeami nie będą więc regulowane 
przez ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, lecz 
przez ustawę z 21 listopada 1996 r. o muzeach (zwaną dalej „ustawą o muzeach”), ustawę 
z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (zwa-
ną dalej „ustawą o działalności kulturalnej”) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Muzeum posiadające oryginał utworu z domeny publicznej nie może odmówić 
udostępnienia innej instytucji kopii cyfrowej oryginału – takie działanie nie znajdu-
je podstawy w ustawie o prawie autorskim i prawie pokrewnym, gdyż muzeum nie 
przysługują ani prawa osobiste, ani majątkowe autorskie do eksponatu, a jedynie prawo 
własności danego zasobu.

Muzeum może pobierać opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów 
innych niż zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub 
fotografii, przygotowywanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczenie (art. 25 
ust. 1 ustawy o muzeach). W przypadku wypożyczenia muzealiów między muzeami 
krajowymi (art. 25 ust. 3 ustawy o muzeach) nie pobiera się opłat. Wyłączenie to nie 
obejmuje jednak udostępniania kopii cyfrowych – ale w tym przypadku nie istnie-
je żadna przesłanka pobierania takiej opłaty – zasób jest już zdigitalizowany przez 
muzeum, które posiada oryginał. Jedyne opłaty mogłyby wynikać z art. 25a ustawy 
o muzeach – muzeum pobiera opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów, z wy-
korzystaniem informatycznych nośników danych. Jednak bezpośredni dostęp do wize-
runków muzealiów drogą elektroniczną jest bezpłatny.

Bibilografia:
D. Flisak, Art. 36, [W:] Komentarz do wybranych przepisów ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. System Informacji Prawnej LEX, 2018.
P. Gwoździewicz-Matan, Rozdział VI Umowa użyczenia muzealium a prawo autorskie, 
[W:] Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym [online]. LEX, 2018-11-20 
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11:59 [dostęp: 2019-01-08 21:50]. Dostępny w internecie: https://sip.lex.pl/#/
monograph/369356344/107
A. Piskorz-Ryń, Zakres przedmiotowy stosowania przepisów o ponownym 
wykorzystaniu, [W:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, 
Warszawa, Ministerstwo Cyfryzacji, 2016, s. 29.
M. Poźniak-Niedzielska, 1.4. Udostępnianie przez instytucje muzealne wizerunku 
muzealiów, 1.5. Wnioski, [W:] Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego 
[online]. Wolters Kluwer, 2018-11-20 12:05 [dostęp: 2019-01-08 21:47]. Dostępny 
w internecie: https://sip.lex.pl/#/monograph/369314567/27
Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet, 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa 2014, s. 16.
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2
Wykorzystywanie 
zdigitalizowanego 
materiału znajdującego 
się w domenie publicznej 
do celów badań naukowych
Do muzeum zgłasza się naukowiec, planujący w swojej 
pracy badawczej wykorzystać utwór, o którym przeczytał 
w innym opracowaniu naukowym. Dowiedział się z tego 
opracowania również, że ten zasób jest właśnie dostępny 
w zbiorach muzeum. Chętnie skorzystałby z materiału 
w wersji cyfrowej i jest gotowy zapłacić za dostęp 
ze środków grantu na prowadzenie badania.  
Utwór znajduje się w domenie publicznej, ale  
nie został jeszcze zdigitalizowany.

U stawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
informacji sektora publicznego (dalej: u.p.w.) opiera się na zasadzie nie-
dyskryminacji – dlatego co do zasady nie różnicuje wykorzystywania 

ze względu na jego cel. Wniosek naukowca należy potraktować jak każdy inny 
(np. złożony w celu komercyjnego wykorzystywania przez firmę).

Pierwsze pytanie, na jakie należy sobie odpowiedzieć, to czy zasoby z domeny 
publicznej mogą podlegać jakimkolwiek ograniczeniom co do ponownego wykorzy-
stywania? Katalog ograniczeń z art. 6 u.p.w., a szczególnie ograniczenie z art. 6 ust. 
4 pkt 4 (instytucja kultury nie musi udostępniać utworów w przypadku, gdy pierwot-
nymi właścicielami autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były pod-
mioty inne niż zobowiązane i prawa te nie wygasły) powoduje, że w rzeczywistości 
instytucje kultury zobowiązane są do udostępniania jedynie tych zasobów, w przy-
padku których są pierwotnymi właścicielami autorskich praw majątkowych bądź 
do których prawa te wygasły. W rezultacie katalog zasobów do ponownego wykorzy-
stywania jest bardzo wąski. Instytucje kultury muszą więc udostępniać wyłącznie:

1. zasoby z domeny publicznej;

2.  dzieła, których pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych 
lub praw pokrewnych jest instytucja kultury – zgodnie z polskim prawem 
z sytuacją taką mamy do czynienia tylko wtedy, gdy pracownik zatrud-
niony na podstawie umowy o pracę opracuje program komputerowy oraz 
gdy instytucja kultury nagra film bądź utwór muzyczny (prawa pokrewne). 
W przypadku utworów z domeny publicznej nie ma więc żadnych podstaw, 
żeby odmówić udostępniania w celu ponownego wykorzystywania.

Kolejnym pytaniem jest, czy instytucja kultury (w tym przypadku muzeum) 
zawsze musi udostępniać zasoby, nawet jeśli nie są one jeszcze zdigitalizowane. 
Ustawodawca w art. 10 ust. 2 u.p.w. uznał, że jeśli wymagany format (bądź też samo 
zdigitalizowanie) zasobu zakłada konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań 
przekraczających proste czynności, to instytucja nie musi udostępniać ISP. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia, gdy np. digitalizacja w danym formacie wymaga zlecenia 
zadania podmiotowi trzeciemu, co nie mieści się w zaplanowanym budżecie instytucji.

Jeśli spełnione są warunki z art. 10 ust. 2 u.p.w., instytucja kultury może:

1.  odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sekto-
ra publicznego, wydając odpowiednią decyzję;

2.  przekazać informację do ponownego wykorzystywania mimo spełnienia 
warunków z art. 10 ust. 2 u.p.w.; w tej sytuacji instytucja kultury może 
nałożyć opłatę.
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Bibilografia:
E. Badura, Ponowne wykorzystanie w muzeach, [W:] Ponowne wykorzystywanie 
informacji sektora publicznego, Warszawa, Ministerstwo Cyfryzacji, 2016, s. 353-354.
M. Maciejewski, Zasady udosteÌ¨pniania i przekazywania ISP w celu ponownego 
wykorzystywania, [W:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, 
Warszawa, Ministerstwo Cyfryzacji, 2016, s. 116-118.
P. Sitniewski, Art. 6, Art. 18 [W:] Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji 
sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2017.

Orzecznictwo: 
 II SA/Wa 1890/16 - Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16.3.2017 (http://orzeczenia.
nsa.gov.pl/doc/C2EAD727D3) 

 przekazywanie do celów naukowych
 cennik udostępnienia
  udostępnienie materiałów będących w posiadaniu instytucji, 
które jeszcze nie są zdigitalizowane
 ustawa o ponownym wykorzystywaniu

W przypadku odmowy udostępnienia ISP na podstawie art. 10 ust. 2 należy 
wydać decyzję odmowną, która podlega kontroli administracyjnej.

Informacje sektora publicznego udostępnia się w zasadzie bezpłatnie. Jed-
nak gdy ich przygotowanie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez 
instytucję, można w takim wypadku pobrać opłatę (art. 17 u.p.w.). Opłata ta nie 
może być wyższa niż suma kosztów, które poniesiono w związku z przygoto-
waniem informacji w sposób i w formie określonych we wniosku o ponowne 
wykorzystywanie, złożonym przez użytkownika. Można więc pobierać opłaty 
w przypadku zeskanowania zasobu do tej pory niezeskanowanego, przygotowania 
zasobu w innym formacie niż dotychczasowy, a także przygotowania nieistnieją-
cych metadanych. Jest to możliwe z tego względu, że udostępnienie do ponownego 
wykorzystywania spowodowało poniesienie dodatkowych kosztów przez instytu-
cję. Dodatkowe koszty należy rozumieć jako wykraczające poza normalne koszty 
funkcjonowania.

Ponadto, jeśli muzeum udostępnia informację sektora publicznego w innym 
celu niż niekomercyjna działalność badawcza, naukowa lub edukacyjna, może 
pobrać wyższe opłaty niż suma kosztów poniesionych w związku z przygotowa-
niem danej informacji (art. 18 ust. 1 u.p.w.). Wyższa opłata może uwzględniać kosz-
ty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony 
informacji oraz ustalania praw. Maksymalne stawki zostały określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 lipca 2016 r. w sprawie 
maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora 
publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe. W tym 
przypadku (ponieważ zasób ma być udostępniony w celu naukowym) oczywiście 
nie jest możliwe pobranie wyższej opłaty.

Dodatkowo, instytucja kultury, o ile jest zobowiązana do prowadzenia BIP, 
musi zamieścić w części „Ponowne wykorzystywanie” informacje dotyczące rów-
nież kwestii pobierania opłat (art. 11 u.p.w.):

1.  informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym 
o podstawie ich obliczania, jeżeli zostały przez nią ustalone, oraz infor-
mację o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu 
nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć 
wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania bądź przekaza-
nia ISP;

2.  informację o czynnikach, które są brane pod uwagę przy ustalaniu opłat 
za ponowne wykorzystywanie, w przypadku podmiotów zobowiązanych 
będących muzeami państwowymi lub muzeami samorządowymi.
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3
Prośba o udostępnienie 
odwzorowania 
dzieła osieroconego 
do wykorzystania 
w hobbystycznym, 
niekomercyjnym projekcie
Wielbiciel historii zgłasza się z prośbą o udostępnienie 
kopii cyfrowej materiału, o którym informację znalazł 
w katalogu muzealnym. Chce on ten utwór opublikować 
na swoim blogu, z którego nie osiąga żadnych korzyści 
majątkowych. Utwór nadal znajduje się pod ochroną 
prawnoautorską (nie przeszedł jeszcze do domeny 
publicznej), jednak posiadacze praw autorskich są 
nieznani. Czy muzeum może udostępnić ten utwór?

M uzeum może bez zgody posiadaczy praw majątkowych dysponować jedynie 
utworem, który nie przeszedł do domeny publicznej, w zakresie dozwolo-
nego użytku z art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

1.  użyczać, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpo-
wszechnionych;

2.  zwielokrotniać utwory znajdujące się we własnych zbiorach w celu uzupeł-
nienia, zachowania lub ochrony tych zbiorów;

3.  udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednic-
twem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na te-
renie tych jednostek – jeżeli czynności te nie są dokonywane w celu osią-
gnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej.

Aby udostępnić zasób w celu jego ponownego wykorzystywania, muzeum powinno 
posiadać prawa majątkowe do utworu albo utwór powinien być już w domenie publicz-
nej. Jednak w powyższej sytuacji niemożliwe wydaje się uzyskanie praw majątkowych, 
skoro posiadacze praw są nieznani. Na taką okoliczność uregulowano od 2015 r. wy-
korzystywanie utworów osieroconych w postaci dozwolonego użytku (w rozdziale 3, 
oddziale 5 ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym)1.

Utworami osieroconymi są: utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czaso-
pismach lub w innych formach publikacji drukiem, w tym np. zdjęcia, utwory audiowi-
zualne i inne utwory utrwalone na wideogramach oraz utwory utrwalone na fonogra-
mach, których autorzy – a w praktyce znacznie częściej właściciele autorskich prawa 
majątkowych (którymi mogą być różne osoby i instytucje) – nie są znani lub nie mogą 
być odnalezieni. Dotyczy to także utworów niepublikowanych (np. rękopisów), jeżeli 
za zgodą właścicieli praw autorskich zostały udostępnione przez daną instytucję, o ile 
można zakładać, że nie sprzeciwiliby się oni digitalizacji i udostępnianiu w internecie. 
Samodzielne zdjęcia i utwory plastyczne nie są objęte regulacją, podobnie jak utwory 
z woli twórcy opublikowane anonimowo lub pod pseudonimem.

Dozwolony użytek w zakresie dzieł osieroconych przyznano: publicznie dostępnym 
instytucjom oświatowym, uczelniom, instytutom badawczym oraz instytutom na-
ukowym PAN, bibliotekom i muzeom. Ale także archiwom oraz państwowym i samo-
rządowym instytucjom, których statutowym zadaniem jest gromadzenie, ochrona 
i upowszechnianie dziedzictwa filmowego lub fonograficznego, takim jak: Filmoteka 
Narodowa, Instytut Muzyki i Tańca, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowy In-
stytut Fryderyka Chopina czy Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, oraz 
publicznym organizacjom radiowym i telewizyjnym (Telewizja Polska SA, Polskie Radio 
SA oraz spółkom radiofonii regionalnej). W przypadku nadawców dozwolony użytek 
obejmuje tylko utwory wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 2003 r.
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  utwory osierocone
  staranne poszukiwania
  dozwolony użytek muzealny
  prawo autorskie

1  Całą procedurę przedstawiono również na infografice dostępnej na: 
https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/01/CC-Dozwolony-u%C5%BCytek-dzie%C5%82-
osieroconych-infografika-3.pdf

Korzystanie z utworu osieroconego będzie musiało zostać poprzedzone staran-
nymi poszukiwaniami wykonanymi w dobrej wierze. Staranne poszukiwanie po-
winno obejmować źródła wskazane w załączniku do rozporządzenia MKiDN z dnia 
23 października 2015 r.  w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wyma-
gane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów 
praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumento-
wania informacji o wynikach starannych poszukiwań (Dz. U. 1823).. Szukać należy 
właścicieli autorskich praw majątkowych tylko w zakresie tych pól eksploatacji, 
których dotyczy dozwolony użytek dzieł osieroconych.

Po zakończeniu starannych poszukiwań należy sporządzić protokół zawierają-
cy opis przeprowadzonych czynności i sprawdzonych źródeł oraz stwierdzenie ich 
rezultatu, podpisany przez kierownika podmiotu prowadzącego poszukiwania. Jego 
forma (tradycyjna bądź elektroniczna) ma być uzależniona od zasad kancelaryjno-
-archiwalnych przyjętych w danej jednostce. Natomiast towarzysząca mu doku-
mentacja będzie miała zawsze formę plików elektronicznych, co ma zredukować 
koszty związane z jej przechowywaniem.

Utwór uzyskuje status utworu osieroconego dopiero po przeprowadzeniu 
starannych poszukiwań (zakończonych nieodnalezieniem posiadaczy praw mająt-
kowych) i zarejestrowaniem utworu w bazie prowadzonej przez EUIPO (European 
Union Intellectual Property Office): https://euipo.europa.eu/orphanworks/.

Zakres dozwolonego użytku ogranicza się do dwóch pól eksploatacji: zwielo-
krotniania (dokonane m.in. w celu ochrony, katalogowania dzieł osieroconych i di-
gitalizacji zbiorów) oraz udostępnianie w internecie (w celach kulturalnych i edu-
kacyjnych) i dotyczy to wyłącznie utworów, które są w posiadaniu danej instytucji. 
Dlatego też w tym przypadku, nawet jeśli muzeum przeprowadzi staranne poszuki-
wania i zarejestruje utwór jako osierocony, najlepiej będzie jeśli zamieści zdigitali-
zowaną wersję w Internecie, tak aby wielbiciel historii miał do tego zasobu dostęp.

Bibilografia:
E. Badura, Ponowne wykorzystywanie w muzeach, [W:] Ponowne wykorzystywanie 
informacji sektora publicznego, Warszawa, Ministerstwo Cyfryzacji, 2016, s. 346.
J. Barta, R. Markiewicz, 5.3.10. Dzieła osierocone, [W:] Prawo autorskie i prawa 
pokrewne, Wolters Kluwer Polska, 2017.
J. Barta, R. Markiewicz, 5.4.10. Dzieła osierocone, [W:] Prawo autorskie, Wolters 
Kluwer, 2016. 

Orzecznictwo: 
I ACa 406/13 – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18.01.2013
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4
Wykorzystywanie 
niezdigitalizowanego 
materiału archiwalnego  
w  projekcie komercyjnym
Start-up zgłasza się z prośbą o udostępnienie 
materiału znajdującego się w zasobach archiwum 
do wykorzystania w projekcie komercyjnym. 
Materiał nie został jeszcze zdigitalizowany. Jak 
powinno zareagować archiwum?

P onowne wykorzystywanie należy rozumieć jako takie wykorzystywanie 
informacji sektora publicznego, które prowadzi do stworzenia nowej usługi, 
produktu lub innego dobra, czyli na podstawie uzyskanych informacji wy-

twarza się jakąś wartość dodaną. Co istotne, nie ma znaczenia, czy informacja będzie 
wykorzystywana w celu komercyjnym czy niekomercyjnym, tzn. czy korzystający 
z informacji sektora publicznego będzie na swoim produkcie zarabiał, czy też nie. 
Dlatego też również start-up może wnioskować o udostępnienie informacji sekto-
ra publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, a archiwum powinno taki 
zasób udostępnić.

Klasycznym przykładem wykorzystywania informacji sektora publicznego są 
aplikacje, które umożliwiają wyszukiwanie połączeń komunikacji publicznej w da-
nym mieście. Zazwyczaj są to aplikacje stworzone przez podmioty komercyjne, które 
wykorzystują ISP, a więc rozkłady autobusów.

Istnieją jednak pewne przesłanki, umożliwiające wydanie decyzji odmownej 
w odpowiedzi na wniosek (każdego podmiotu, nie tylko start-upu, bez różnicy na cel, 
w jakim wykorzystywana ma być informacja sektora publicznego).

1. Instytucja kultury może wydać decyzję odmowną w przypadku zaistnienia 
przesłanek z art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego (dalej: u.p.w.). Należy podkreślić, że instytucje kultury nie muszą (w po-
równaniu z innymi instytucjami zobowiązanymi do przestrzegania zapisów ustawy) 
informować o tym, kto posiada autorskie prawa majątkowe, jeżeli to właśnie prawo 
autorskie jest przyczyną odmowy zgody na ponowne wykorzystywanie informacji 
sektora publicznego. Przesłanki decyzji odmownej mogą dotyczyć:

A.  Informacji sektora publicznego, w odniesieniu do których prawo 
do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu 
na prywatność osoby lub tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyłączenie to nie 
dotyczy osób pełniących funkcje publiczne (art. 6 ust. 2 u.p.w.);

 B.  Informacji sektora publicznego, do których dostęp ograniczony jest 
na podstawie innych ustaw (art. 6 ust. 3 u.p.w.);

 C.  Informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez podmioty 
zobowiązane nie należy do ich zakresu zadań określonych prawem (art. 
6 ust. 4 pkt 1 u.p.w.);

 D.  Informacji sektora publicznego powiązanych z depozytami, które po-
siada podmiot zobowiązany, o ile właściciele umownie wyłączyli możli-
wość ich udostępniania (art. 6 ust. 4 pkt 2 u.p.w.);
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Bibilografia:
N. Mileszyk, Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na 
przykładzie bibliotek z odniesieniami do działalności muzeów i archiwów, s. 9, http://
koed.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/ponowne-wykorzystanie.pdf (dostęp na 
7.01.2019 r.).
A. Piskorz-Ryń, Zakres przedmiotowy przepisów o ponownym wykorzystywaniu, [W]: 
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Warszawa, Ministerstwo 
Cyfryzacji, 2016, s. 31, 36. 
A. Piskorz-Ryń, 6.3. Zasada bezwarunkowości ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego, [W:] Ponowne wykorzystanie informacji sektora 
publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wolters Kluwer, 2018.
P. Sitniewski, Art. 5, Art. 8, Art. 10 [W:] Ustawa o ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2017.

Orzecznictwo:
II SA/Wa 2096/16 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 
dnia 23.05.2017.
II SAB/Wa 599/16 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 
dnia 25.10.2016.

  ustawa o ponownym wykorzystywaniu
  wykorzystanie komercyjne
   przesłanki decyzji odmownej

 E.  Informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa 
pokrewne przysługują podmiotom innym niż zobowiązane (art. 6 ust. 
4 pkt 3 u.p.w.);

 F.  Materiałów, które posiada instytucja kultury, w przypadku gdy pier-
wotnymi właścicielami autorskich praw majątkowych lub praw po-
krewnych były podmioty inne niż zobowiązane i prawa te nie wygasły 
(art. 6 ust. 4 pkt 4 u.p.w.).

Ograniczenie z art. 6 ust. 4 pkt 4 u.p.w. powoduje, że w rzeczywistości instytu-
cje kultury zobowiązane są do udostępniania jedynie tych zasobów, w przypadku 
których są pierwotnymi właścicielami autorskich praw majątkowych bądź do któ-
rych prawa te wygasły. W rezultacie katalog zasobów do ponownego wykorzysty-
wania jest bardzo wąski. Instytucje kultury muszą więc udostępniać wyłącznie:

• zasoby z domeny publicznej;

•  dzieła, których pierwotnym właścicielem autorskich praw mająt-
kowych lub praw pokrewnych jest instytucja kultury – zgodnie 
z polskim prawem z sytuacją taką mamy do czynienia tylko wtedy, 
gdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę opracuje 
program komputerowy oraz gdy instytucja kultury nagra film bądź 
utwór muzyczny (prawa pokrewne).

2. Instytucja kultury może również wydać decyzję odmowną na podstawie 
art. 10 ust. 2 u.p.w. Ustawodawca uznał, że jeśli wymagany format (bądź 

też samo zdigitalizowanie) zasobu spowoduje konieczność podjęcia niepropor-
cjonalnych działań przekraczających proste czynności, to instytucja nie musi 
udostępniać ISP. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy np. digitalizacja w da-
nym formacie wymaga zlecenia zadania podmiotowi trzeciemu, co nie mieści się 
w zaplanowanym budżecie instytucji.

3. Instytucja kultury może zakazać wykorzystywania komercyjnego lub 
wykorzystywania na określonych polach eksploatacji obiektów o cha-

rakterze martyrologicznym oraz zawierających godło, barwy i hymn Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jak również herby i odznaczenia państwowe oraz wojskowe 
– ma to służyć ograniczeniu wykorzystywania symboli w działalności komer-
cyjnej (art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.w.).
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Udostępnienie  
materiałów zamówionych 
przez instytucję na licencji  
Creative Commons
Projekt prowadzony przez bibliotekę 
z dofinansowania MKiDN ma w wymogach 
regulaminowych obowiązek udostępniania 
efektów projektu na otwartych licencjach. 
Koordynator projektu chce wykorzystać 
w ramach projektu materiał, który został 
zamówiony przez bibliotekę, ale na potrzeby 
innego projektu. Prawa autorskie przekazane 
zostały bibliotece w ramach umowy o dzieło.

W niektórych programach beneficjenci (instytucje) zobowiązani są, aby 
rezultaty projektów o charakterze utworów prawnoautorskich dostęp-
ne były w sieci, za darmo oraz z prawem do ponownego wykorzystania 

za pomocą otwartych licencji. W praktyce oznacza to, że np. publikacje, materiały 
edukacyjne, zapisy wideo z konferencji i inne multimedia powinny zostać:

•  opublikowane w sieci w jednym z dostępnych repozytoriów, na własnych 
stronach www beneficjentów lub w ogólnodostępnych narzędziach do pu-
blikacji i udostępniania mediów w sieci;

•  udostępnione za darmo – materiały nie powinny być objęte żadną opła-
tą, zarówno przez beneficjenta, jak i przez wybrane przez niego serwisy 
do udostępnienia utworów;

•  udostępnione z prawem dla wszystkich ich odbiorców do wykorzystywa-
nia, poprawiania, dostosowywania, powielania, rozprowadzania (np. po-
przez udostępnienie ich na wybranych licencjach Creative Commons lub 
podobnych).

Otwarta licencja to nic innego jak zakres praw, jakie beneficjent powinien zapew-
nić swoim odbiorcom. Użycie terminu licencja wskazuje na to, że beneficjent pozostaje 
posiadaczem majątkowych praw autorskich do utworów, które udostępnia. Termin 
otwarta określa zakres praw odbiorcy. Jednymi z najbardziej popularnych otwartych 
licencji są dwie licencje Creative Commons, które są często rekomendowane i stosowa-
ne w innych programach grantów publicznych oraz w sektorach edukacji i kultury CC 
BY 4.0 i CC BY-SA 4.0.

Wymóg otwartości z prawnego punktu widzenia należy realizować poprzez ko-
rzystanie z otwartych licencji. Licencja to umowa, określająca warunki korzystania 
z utworu, którego dana licencja dotyczy. Już sama ta definicja wskazuje, że licencjo-
nować możemy prawo do korzystania z utworów, które powstają w ramach naszych 
projektów. Będą to zarówno publikacje, scenariusze zajęć, filmy, materiały konferen-
cyjne, jak i webinaria czy kursy e-learningowe. Poprzez udzielenie licencji na dany 
utwór wskazujemy, co użytkownicy mogą z tymi utworami zrobić. Jeśli nie udzielimy 
licencji na dany utwór, odbiorcy będą mieli bardzo ograniczoną możliwość korzystania 
z danego utworu, tylko w zakresie dozwolonym przez prawo (dozwolony użytek osobi-
sty i edukacyjny, prawo cytatu).

Creative Commons to system licencji, pozwalający zastąpić tradycyjny model 
„Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednocze-
snym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują 
różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu autor 
może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się twórczością z innymi.
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•  oznaczyć, w jaki sposób utwór będzie udostępniany, np. W celu po-
prawnego informowania osób, którym Utwory będą udostępniane 
o udzielonych im licencjach, Nabywca jest zobowiązany do umieszcza-
nia następującej informacji wraz z Utworami, w sposób umożliwiający 
odbiorcom zapoznanie się z nią: Zezwala się na korzystanie z [wstawić 
tytuł Utworu] (dalej: Utwór) na warunkach licencji Creative Commons 
Uznanie autorstwa Międzynarodowa 4.0(znanej również jako CC-BY), 
dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub 
innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji 
tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons (posta-
nowienie fakultatywne).

Bibilografia:
K. Felchner, 5. Licencje, [W:] Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Wolters Kluwer Polska, 2018.
E. Traple, 10. Licencje creative commons, [W:] Umowy o eksploatację utworów w 
prawie polskim, Oficyna, 2010.
P. Wasilewski, Rozdział III Podstawowe rodzaje umów licencyjnych typu open 
content, [W:] Open content. Zagadnienia prawne, Oficyna, 2008.
Obwieszczenie Komisji - Wytyczne w sprawie zalecanych licencji standardowych, 
zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów (Dz. U. UE. C. z 
2014 r. Nr 240, str. 1).

  stosowanie licencji CC w instytucji publicznej
  wymogi otwartego udostępnienia w regulaminach grantów
  zarządzanie prawami autorskimi w instytucji

Licencji na korzystanie z utworu może udzielać posiadacz majątkowych praw 
autorskich do utworu. Dlatego też realizacja wymogu otwartości możliwa jest 
w trzech modelach:

A.  instytucja (beneficjent) pozyskuje majątkowe prawa autorskie do wszyst-
kich utworów powstałych w ramach projektu (zazwyczaj na podstawie 
umowy o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, bądź też 
automatycznie, gdy utwór jest utworem pracowniczym – gdy dana osoba 
stworzyła dzieło w ramach zakresu obowiązków wynikających z umowy 
o pracę) i później udostępnia je na otwartej licencji;

B.  autorzy sami publikują swoje utwory powstałe w ramach projektu 
na otwartych licencjach (na podstawie umów o dzieło bez przeniesienia 
majątkowych praw autorskich), a beneficjent korzysta z tych utworów 
na tych samych zasadach co inni użytkownicy;

C.  autorzy udzielają beneficjentowi licencji do korzystania z utworu 
z możliwością sublicencji, tak aby beneficjent mógł opublikować zasoby 
na otwartej licencji.

W powyższym przypadku należy zadbać o to, by muzeum pozyskało pełnię 
majątkowych praw autorskich do utworu, który później zamierza udostępniać 
na otwartych licencjach w ramach swojego innego projektu.

Przygotowując umowę o przeniesienie majątkowych praw autorskich, warto 
pamiętać, aby:

•  twórca wyraził zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami 
utworów, np. Twórca zezwala Nabywcy na korzystanie i rozporządza-
nie opracowaniami Utworów oraz przenosi na Nabywcę prawo do ze-
zwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów;

•  instytucja (nabywca) w umowie zobowiązała się do udostępnie-
nia utworu na otwartych licencjach, np. Nabywca jest zobowiązany 
do udzielania osobom trzecim do Utworów oraz do innych materiałów 
zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory licencji o postano-
wieniach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie 
autorstwa Międzynarodowa 4.0 (znanej również jako CC-BY), dostępnej 
pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej 
wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej 
licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons (postano-
wienie fakultatywne);
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Udostępnienie 
odwzorowania obiektów 
wypożyczonych w katalogu 
wystawy i wykorzystanie go  
w materiałach edukacyjnych
Muzeum na wystawie czasowej pokazuje obiekty pochodzące 
z kolekcji innych instytucji – najważniejsze z nich to obraz 
Rembrandta oraz współczesne obrazy inspirowane Rembrandtem, 
do których prawa majątkowe posiada inne muzeum. Do wystawy 
przygotowywany jest zarówno katalog przeznaczony do sprzedaży, 
jak i nieodpłatne materiały edukacyjne, udostępnione na 
stronie internetowej muzeum. We wszystkich materiałach mają 
znaleźć się reprodukcje wypożyczonych obrazów. Co z punktu 
widzenia prawa autorskiego powinno być ujęte w umowie między 
wypożyczającym a użyczającym?

Z punktu widzenia prawa autorskiego nie ma rozróżnienia, czy dany 
utwór będzie wykorzystywany komercyjnie czy w celach edukacyj-
nych w przypadku instytucji kultury – niestety, nie są one objęte 

zakresem podmiotowym dozwolonego użytku edukacyjnego (art. 27 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dlatego w powyższym przypadku 
kluczowe będzie, jaki jest status prawnoautorski utworów, które chce wyko-
rzystać muzeum.

Obrazy Rembrandta, które niewątpliwe przeszły już do domeny publicznej, 
można bez ograniczeń wynikających z prawa autorskiego wykorzystywać za-
równo w materiałach edukacyjnych, jak i w katalogu przeznaczonym do sprze-
daży – dbając oczywiście o uznanie autorstwa.

Domena publiczna stanowi zbiór utworów, których wykorzystanie nie jest 
ograniczone autorskimi prawami majątkowymi. Zgodnie z prawem autorskim 
wszystkie utwory, takie jak oryginalne prace literackie, dzieła sztuki, utwory 
muzyczne, fotografie itp., są chronione prawnie od momentu ich stworzenia 
aż do 70 lat po śmierci autora/współtwórców. Po tym czasie wygasają autorskie 
prawa majątkowe, a utwór przechodzi do domeny publicznej. W polskim sys-
temie prawnym nie ma definicji domeny publicznej. Jej brak utrudnia niekiedy 
określenie statusu prawnego utworów, nie uniemożliwia jednak korzystania 
z zasobów spełniających kryteria przynależności do domeny publicznej.

W przypadku obrazów współczesnych autorów, co do których prawa au-
torskie majątkowe posiada instytucja, użyczający, oprócz zadbania o umowę 
użyczenia obiektów na wystawę, powinien zadbać o uregulowanie kwestii praw 
autorskich poprzez uzyskanie licencji na pola eksploatacji, na których muzeum 
zamierza korzystać z utworów – w tym przypadku chodzi o przygotowanie 
i komercyjną dystrybucję katalogu wystawowego oraz przygotowanie i rozpo-
wszechnianie materiałów edukacyjnych.

Ponadto, zgodnie z zasadą swobody umów, również umowa użyczenia dóbr 
kultury może zawierać różne postanowienia, na które zgodzą się obie strony – 
np. wymóg podpisywania instytucji, z której zbiorów dane obrazy pochodzą.

Bibilografia:
J. Barta, R. Markiewicz, 4.1.3. Treść i naruszenie, [W:] Prawo autorskie, Wolters 
Kluwer, 2016.
Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa, wyd. Centrum Cyfrowe, Muzeum 
Historii Polski, Koalicja Otwartej Edukacji, Warszawa 2016, s. 7, (https://ngoteka.
pl/bitstream/handle/item/327/Domena%20publiczna%20w%20instytucjach%20
dziedzictwa_Instrukcja.pdf?sequence=4 (dostęp na 7.01.2019 r.)



33

Kazusy prawne

32

Kazusy

  przekazywanie materiałów między instytucjami
  misja instytucji
  domena publiczna
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Udostępnienie skanów 3D  
do użytku komercyjnego
Firma projektowa zgłasza się do muzeum, ponieważ chce 
pozyskać pliki cyfrowe obrazujące w 3D obiekty znajdujące się 
w zbiorach instytucji do wykorzystania w swoich komercyjnych 
projektach (np. jako element gry komputerowej). Firmie chodzi 
o następujące obiekty:

A.  skan 3D fotelu – autor projektu jest znany, jednak wykonawca 
jest nieznany – fotel pochodzi z początków XX wieku;

B. skan 3D rzeźby, która przeszła już do domeny publicznej.

Obiekty te zostały już zdigitalizowane w formie skanów 3D 
przez instytucję, w której zbiorach jest oryginał. Czy instytucja 
musi udostępnić te skany? Czy może w jakiś sposób 
ograniczyć ich wykorzystanie?

S kany 3D jak najbardziej są jedną z form udostępniania informacji sektora 
publicznego. Informacją sektora publicznego (ISP) jest każda utrwalona in-
formacja (wyrażona w dowolnej formie i zapisana w dowolnej postaci), którą 

posiadają instytucje zobowiązane do stosowania ustawy. Zakres tego pojęcia jest więc 
bardzo szeroki. Należy pamiętać, że wymienione w ustawie o ponownym wykorzy-
stywaniu informacji sektora publicznego (dalej: u.p.w.) formy utrwalenia, utrwalenia, 
np. papierowa lub elektroniczna, są jedynie przykładowe.

W obu przypadkach należy rozważyć, czy można odmówić udostępniania danego 
zasobu ze względu na jego status prawnoautorski. Jeśli autorskie prawa majątkowe 
przysługują komuś innemu niż instytucja kultury, zasoby te nie muszą podlegać 
udostępnieniu w celu reuse (art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.w.). Należy pamiętać, że utwory 
przechodzą do domeny publicznej (wygasają autorskie prawa majątkowe) zazwyczaj 
w 70 lat po śmierci twórcy i w przypadku takich utworów nie można powoływać się 
na podany przepis. Więcej o domenie publicznej można dowiedzieć się z publikacji 
„Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja” przygotowanej przez 
Centrum Cyfrowe. Co więcej, nie trzeba udostępniać materiałów, które posiada insty-
tucja kultury, w przypadku gdy pierwotnymi właścicielami autorskich praw majątko-
wych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż instytucja zobowiązana i prawa 
te nie wygasły (art. 6 ust. 4 pkt 4 u.p.w.).

Przyjmuje się, że digitalizacja nie tworzy nowej ochrony prawnoautorskiej (gdyż 
nie ma charakteru indywidualnego i twórczego) – dlatego status prawnoautorski 
należy rozważyć dla poszczególnych zasobów, które zdigitalizowano:

A – fotel – aby meble lub inne obiekty wzornictwa przemysłowego objęte były 
ochroną prawnoautorską, konieczne jest, by utwór taki stanowił przejaw 

działalności twórczej o charakterze kreacyjnym. Chodzi więc o to, by projekt nie 
miał charakteru szablonowego, rutynowego, lecz charakteryzował się oryginalno-
ścią i stanowił subiektywnie nowy wytwór intelektu (por. wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu, sygn. akt I ACa 800/07). Jeśli fotel spełnia powyższe wymogi, to moż-
na odmówić udostępniania skanów ze względu na fakt, że nie przeszedł on jeszcze 
do domeny publicznej;

B – rzeźba, która przeszła już do domeny publicznej, nie podlega ograniczeniom 
w zakresie ponownego wykorzystywania ze względu na status prawnoautorski.

Instytucja kultury oraz każdy uprawniony podmiot, zgodnie z art. 13 i 14 u.p.w., 
może narzucić pewne warunki związane z wykorzystywaniem informacji sektora pu-
blicznego. Jako warunek należy rozumieć obowiązek, który musi być spełniony przez 
użytkownika w celu ponownego wykorzystywania ISP.
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herby i odznaczenia państwowe oraz wojskowe – ma to służyć ograni-
czeniu wykorzystywania symboli w działalności komercyjnej (art. 14 
ust. 2 pkt 1 u.p.w.);

2.  wykorzystywania niekomercyjnego obiektów, które są objęte rosz-
czeniami osób trzecich lub które nie są własnością instytucji kultury 
– regulacja ta ma na celu ograniczenie ryzyka prawnego w przypadku 
niepewności dotyczącej statusu prawnoautorskiego zgromadzonych 
zbiorów (art. 14 ust. 2 pkt 2 u.p.w.).

Należy pamiętać, że warunki określone przez instytucję kultury nie mogą w nie-
uzasadniony sposób ograniczać możliwości ponownego wykorzystywania zbiorów. 
Dlatego też nie można np. ograniczyć w całości komercyjnego wykorzystywania 
zasobów posiadanych przez daną instytucję.

Bibilografia:
E. Badura, Ponowne wykorzystywanie w muzeach, [W:] Ponowne wykorzystywanie 
informacji sektora publicznego, Warszawa, Ministerstwo Cyfryzacji, 2016, s. 342.
Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet, 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa 2014, s. 44-45. 
M. Sakowska-Baryła, Warunki ponownego wykorzystywania ISP, [W:] Ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, 
Warszawa 2016, s. 128-129, 132.
P. Sitniewski, Art. 218 [W:] Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego. Komentarz, Warszawa 2017
D. Sybilski, Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 
[W:] Informacja w administracji publicznej 4/2017, CH Beck, Warszawa 2017.

Orzecznictwo: 
II SA/Wa 1890/16 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 
dnia 16.03.2017

  warunki udostępniania 
  digitalizacja
  ustawa o ponownym wykorzystywaniu 

Art. 13 ust. 2. Podmiot zobowiązany określa warunki ponownego wyko-
rzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub 
przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę 
danych w rozumieniu przepisów ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub pra-
wa pokrewne. W szczególności podmiot zobowiązany określa warunek 
dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudo-
nimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Jeśli instytucja kultury udostępnia informacje sektora publicznego, do których 
posiada autorskie prawa majątkowe (a więc nie te z domeny publicznej), musi okre-
ślić warunki dotyczące ponownego wykorzystywania.

Ustawodawca dopuszcza też nałożenie obowiązków w sytuacji innej niż 
ta z art. 13. ust. 2 u.p.w., czyli np. w przypadku informacji sektora publiczne-
go z domeny publicznej.

Są to:
1.  obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania 

informacji od podmiotu zobowiązanego;

2.  obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wy-
korzystywanej, czyli wyraźnego oznaczenia w przypadku dokonywania 
remiksu lub tworzenia utworów zależnych;

3.  określenie zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udo-
stępniane lub przekazywane informacje.

Katalog warunków, których spełnienia może wymagać instytucja, jest zamknię-
ty, co oznacza, że nie można dodawać innych, jednak u.p.w. pozostawia pewną swo-
bodę, jeśli chodzi o formułowanie konkretnych postanowień dotyczących np. kwestii 
odpowiedzialności. W gestii instytucji pozostaje również decyzja, czy powyższe 
obowiązki chce nakładać, czy nie.

Ponadto instytucja kultury może zakazać wykorzystywania dwóch rodzajów 
informacji sektora publicznego:

1.  wykorzystywania komercyjnego lub wykorzystywania na określonych 
polach eksploatacji obiektów o charakterze martyrologicznym oraz za-
wierających godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, jak również 
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Udostępnienie 
odwzorowań portretów 
władców polski z domeny 
publicznej do produkcji 
przedmiotów użytkowych
Do muzeum zgłasza się projektant sztuki użytkowej – chce 
pozyskać najwyższej jakości istniejące już odzwierciedlenia 
cyfrowe portretów władców – dzieł będących w domenie 
publicznej. Portrety te chce wykorzystać do kolekcji 
przedmiotów toaletowych – nie tyle je reprodukując, ile 
przerabiając. Opiekunowie kolekcji nie chcą się zgodzić na 
udostępnienie skanów, ponieważ uważają planowane ich 
wykorzystanie za niegodne. Czy instytucja może odmówić 
udostępnienia wysokiej jakości plików, w sytuacji kiedy uważa, 
że ich wykorzystanie będzie ośmieszające czy niewłaściwe?

C el, w jakim dana informacja będzie wykorzystywana, podawany 
we wniosku o udostępnienie, może służyć jedynie np. do rozstrzygania 
kwestii dotyczącej pobierania opłat lub gromadzenia przez instytucję 

informacji na temat tego, w jaki sposób jej zasoby są wykorzystywane. Od ko-
mercyjnego bądź niekomercyjnego charakteru wykorzystywania może również 
zależeć kwestia dodatkowych warunków wykorzystywania, narzuconych przez 
instytucję kultury. Jednak cel, w jakim dany zasób będzie wykorzystywany, nie 
może mieć wpływu na pozytywną lub negatywną decyzję w kwestii samego 
udostępniania. Nawet jeśli cel ponownego wykorzystywania zostanie uznany 
za niegodny – ustawodawca nie wprowadził takiego kryterium. Dlatego też nale-
ży udostępnić skany portretów projektantowi.

Instytucja kultury może zakazać wykorzystywania dwóch rodzajów informa-
cji sektora publicznego:

1.  wykorzystywania komercyjnego lub wykorzystywania na określo-
nych polach eksploatacji obiektów o charakterze martyrologicznym 
oraz zawierających godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, jak 
również herby i odznaczenia państwowe oraz wojskowe – ma to słu-
żyć ograniczeniu wykorzystywania symboli w działalności komercyj-
nej (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu infor-
macji sektora publicznego - dalej u.p.w.);

2.  wykorzystywania niekomercyjnego obiektów, które są objęte rosz-
czeniami osób trzecich lub które nie są własnością instytucji kultury 
– regulacja ta ma na celu ograniczenie ryzyka prawnego w przypadku 
niepewności dotyczącej statusu prawnoautorskiego zgromadzonych 
zbiorów (art. 14 ust. 2 pkt 2 u.p.w.).

Niektórzy w takich przypadkach twierdzą, że podstawą odmowy udostęp-
nienia w celu ponownego wykorzystywania mogą być osobiste prawa autorskie 
– a mianowicie „nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wy-
korzystania”. Co do zasady, tego rodzaju uprawnienia pozwalają twórcy sprzeciwić 
się na przykład wobec takiego wykorzystania jego dzieła, które je ośmiesza, wy-
pacza jego intencję lub cel powstania. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego 
śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może 
wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni 
rodzeństwa (art. 78 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Co jednak istotne, ustawa nie wymienia wśród tych podmiotów właścicieli 
egzemplarzy danego dzieła (np. muzeów czy galerii) – dlatego też niegodny cel 
ponownego wykorzystania nie może być uznany przez samą instytucję za podsta-
wę odmowy udostępnienia.



41

Kazusy prawne

40

Kazusy

Inne instytucje powołują się również na fakt posiadania danego utworu 
w swojej kolekcji jako podstawę nieudostępnienia tego utworu, jeśli cel ponownego 
wykorzystywania uznają za niegodny. To podejście również jest błędne – w przy-
padku ponownego wykorzystywania nie chodzi bowiem o korzystanie z fizycznego 
egzemplarza danego dzieła (rozumianego jako przedmiot fizyczny, sam „nośnik”), 
ale korzystanie z samego utworu. Treść prawa własności została określona w art. 
140 kodeksu cywilnego, który stanowi, że „W granicach określonych przez ustawy 
i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, ko-
rzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego pra-
wa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych 
granicach może rozporządzać rzeczą”. Kodeksową definicję pojęcia rzeczy możemy 
znaleźć w art. 45 k.c., z którego wynika, że rzeczami są tylko przedmioty mate-
rialne. Dlatego też zastosowanie ma ustawa o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych, która nie daje podstaw do odmowy w celu ochrony dobrego imienia twórcy 
i integralności dzieła. Rozróżnienie rzeczy od dóbr niematerialnych z punktu 
widzenia konstrukcji prawniczych ma znaczenie podstawowe. Co jednak istotne, 
takie rozróżnienie znajduje również uzasadnienie na gruncie ekonomicznej analizy 
prawa – w tym kontekście posługuje się ona pojęciami dóbr prywatnych, którym 
można przyporządkować m.in. rzeczy, oraz dóbr publicznych, do których zaliczyć 
można m.in. utwory.

Bibilografia:
A. Piskorz-Ryń, 6.3.2. Zasada bezwarunkowości w postanowieniach ustawy 
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, [W:] Ponowne 
wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne, 
Wolters Kluwer, 2018.
M. Sakowska-Baryła, Warunki ponownego wykorzystywania ISP, [W:] Ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, 
Warszawa 2016, s. 128.

Orzecznictwo: 
III SA/Wa 1002/06 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 4.07.2006. 

  wykorzystanie komercyjne
  domena publiczna a osobiste prawa autorskie
  domena publiczna a prawo własności do oryginału
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Udostępnienie online  
skanów 3D: autor  
projektu przedmiotu  
a  wykonawca przedmiotu 
odwzorowywanego
Zespół digitalizujący zbiory muzeum zeskanował w 3D:
a)  rzeźbę autora, który zmarł ponad 70 lat temu (utwór jest już 

w domenie publicznej);
b)  skrzypce stworzone według konkretnego projektu, którego 

autor zmarł ponad 70 lat temu, jednak wykonane zostały 
przez rozpoznawalnego rzemieślnika, który zmarł 10 lat temu.

W obu przypadkach zespół chciałby udostępnić pliki wysokiej 
jakości na stronie www instytucji. Czy w obu przypadkach 
instytucja może udostępnić pliki?

W żadnym przypadku digitalizacja muzealium nie prowadzi do powsta-
nia nowego utworu. Na rzecz podmiotu dokonującego digitalizacji 
nie powstają żadne prawa wyłączne do cyfrowego odwzorowania 

muzealium. Zatem rozważając poszczególne przypadki, musimy rozważyć status 
prawnoautorski danego digitalizowanego utworu, a nie sam proces digitalizacji. 
Dlatego też osoba odpowiedzialna za proces digitalizacji nie jest twórcą utworu 
zdigitalizowanego – jej podpisywanie ma charakter zwyczajowy i grzecznościowy, 
a nie wynikający z ochrony osobistych praw autorskich.

Niektórzy jednak twierdzą, że digitalizacji 3D, jako wymagająca większych 
umiejętności i bardziej zaawansowanego sprzętu, tworzy ochronę prawnoautorską. 
Z tym twierdzeniem rozprawiają się jednak autorzy publikacji „Prawne aspekty 
digitalizacji i udostępniania zabiorów muzealnych przez internet” – zespół eksper-
tów powołany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, grupa 
ds. prawnych aspektów udostępniania danych muzealnych przez internet (https://
www.nimoz.pl/files/publications/47/Prawne_aspekty_digitalizacji_i_udostepnia-
nia_NIMOZ_2014.pdf): „Fotografowanie obiektów trójwymiarowych lub tworze-
nie modeli 3D nieistniejących obiektów za pomocą wyspecjalizowanego programu 
komputerowego może być uznane za proces twórczy. Analizując jednak konkretny 
przypadek, jakim jest tworzenie modelu 3D muzealiów, którego główną funkcją 
jest odwzorowanie (za pomocą skanera 3D, fotografii dookólnej lub innej metody) 
obiektów już istniejących w celach dokumentacyjnych, mamy do czynienia z taką 
samą sytuacją prawną, jak w przypadku digitalizacji i odwzorowań obiektów 2D. 
Modele trójwymiarowe służące odwzorowaniu muzealiów nie spełniają kryte-
rium oryginalności – zaprzeczałoby to roli rejestracyjnej takiego procesu – nie są 
więc przedmiotem prawa autorskiego. Namalowana ręcznie wierna kopia obrazu 
na płótnie też nie jest utworem, mimo że jej stworzenie wymaga artystyczne-
go przygotowania, umiejętności i wielu godzin pracy. W literaturze przedmiotu 
co do zasady bezspornie uznaje się, że każdy zapis dzieła, niezależnie od tego, w ja-
kiej formie oraz na jakim nośniku (o ile w ogóle mamy do czynienia z nośnikiem), 
stanowi formę jego zwielokrotnienia lub wyrażenia – jest kopią danego utworu, 
a nie utworem zależnym”.

Status prawnoautorski poszczególnych utworów będzie więc jedyną podstawą 
oceny, czy dane skany można opublikować czy nie. Publikacja taka jest możliwa 
w przypadku, gdy utwór przeszedł już do domeny publicznej, lub też gdy instytucja 
posiada majątkowe prawa autorskie do utworu na polach eksploatacji udostępnia-
nia zdigitalizowanych wersji on-line.

A – przypadek rzeźby nie budzi wątpliwości. Każdy utwór, który przeszedł 
do domeny publicznej, można dowolnie wykorzystywać, z poszanowaniem 

osobistych praw autorskich – w tym przypadku uznania autorstwa rzeźby.
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B – przypadek skrzypiec budzi duże wątpliwości doktrynalne. Co prawda 
utwory lutnicze zostały uznane za przedmiot prawa autorskiego w art. 1 ust. 2 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale Ferenc-Szydełko w swoim 
komentarzu wydanym w Warszawie w 2016 r. pisze: „Obecność w ustawie wyrobów 
lutniczych jest w literaturze przedmiotu oceniana jako pomyłka (J. Barta, R. Markie-
wicz, w: Barta, Markiewicz, Komentarz PrAut, 2011, s. 85; Golat, Komentarz PrAut, 
2002, s. 18-19). Lutnictwo jest starym rzemiosłem, którego znajomość przy budowa-
niu instrumentów lutniczych jest podstawą działania. Instrumenty te (skrzypce, al-
tówki, wiolonczele, kontrabasy, gitary, mandoliny) wymagają zachowania reguł kon-
strukcji, ściśle ustalonych przez tradycję, inaczej bowiem dźwięk wydobywający się 
z pudła rezonansowego nie będzie miał właściwego, charakterystycznego brzmienia. 
Nie ma tu miejsca na twórcze, swobodne działania”. Niemniej jednak w powyższym 
przypadku nadal uznałabym, że owe skrzypce przeszły już do domeny publicznej 
– o ile projekt skrzypiec może mieć charakter twórczy, to samo stworzenie instru-
mentu na podstawie projektu w żaden sposób nie mieści się w definicji przedmiotu 
prawa autorskiego, która stanowi, że „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy 
przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkol-
wiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

Za każdym razem rozważając kwestię udostępniania zdigitalizowanych zbiorów, 
należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zdigitalizowany przedmiot jest objęty 
ochroną prawnoautorską – np. zarówno ustawa o prawie autorskim z 1952 r., jak 
również ustawa o prawie autorskim z 1926 r., chroniły fotografię jako utwór, ale pod 
warunkiem spełniania pewnych wymogów przez samego fotografa – inne fotografie 
nie stanowiły przedmiotu ochrony prawnoautorskiej.

Bibilografia:
E. Ferenc-Szydełko (red.), Art. 1 [W:] Ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016, nb. 70. 
Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet, 
NIMOZ, 2014. 
P. Ślęzak, Art. 1 [W:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 
Warszawa 2017, nb. 71.

 zakres prawa autorskiego
 domena publiczna
 digitalizacja a nowe prawa autorskie
 prawa autorskie w przypadku przedmiotów
 między digitalizacją a fotografią autorską/artystyczną
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10
Udostępnienie metadanych 
i kwestia podpisywania 
odwzorowywań muzealiów
Do muzeum zgłasza się naukowiec z wnioskiem 
o udostępnienie opisów muzealiów z wystawy. Metadane 
(opisy) zawierają podstawowe informacje: tytuł, imię 
i nazwisko autora, datę powstania, materiał i technikę 
wykonania. Czy muzeum ma obowiązek udostępniać takie 
metadane? Co w przypadku, gdyby jednak ten sam opis był 
elementem opisu katalogowego zawierającego elementy 
twórcze? Muzeum chce się zgodzić na udostępnienie 
metadanych zawierających tylko podstawowe 
informacje, pod warunkiem podpisania metadanych 
oraz towarzyszących im zdjęć muzealiów nie tylko nazwą 
instytucji je udostępniających, ale i autorami opracowania 
metadanych oraz autorami zdjęć muzealiów.

M etadane, czyli dane o danych, są informacją sektora publicznego. 
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicz-
nego (dalej u.p.w.), wprowadzając termin metadane, powiela termi-

nologię dyrektywy 2013/37/UE. W praktyce biblioteki muszą udostępniać w celu 
ponownego wykorzystywania opisy katalogowe obiektów bibliotecznych, muzea 
– opisy muzealiów, z kolei archiwa – metadane opisujące materiały archiwalne. 
Niezależnie od wątpliwości dotyczących zasadności objęcia metadanych w całości 
lub w części ochroną prawnoautorską, co ma miejsce w wielu instytucjach kultury, 
zgodnie z u.p.w. wszystkie elementy zawarte w metadanych stanowią informację 
sektora publicznego – nieważne, czy mają twórczy charakter czy nie.

Pytanie o to, czy konkretne opisy katalogowe bądź opisy muzealiów chronio-
ne są przez prawo autorskie, ma znaczenie w sytuacji ograniczania prawa do po-
nownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ze względu na fakt, 
że dana instytucja kultury nie jest pierwotnym właścicielem autorskich praw. 
W praktyce więc instytucja kultury zawsze musi udostępnić metadane, które nie 
mają twórczego charakteru, czyli nie podlegają prawnoautorskiej ochronie (pro-
ste metadane o charakterze informacyjnym). Natomiast jeśli w instytucji część 
elementów metadanych uznano za twórcze, to takie dane mogą nie podlegać po-
nownemu wykorzystywaniu, o ile instytucja nie była pierwotnym właścicielem 
autorskich praw majątkowych (a taka sytuacja ma miejsce w większości przy-
padków, czyli metadane podlegające prawnoautorskiej ochronie prawie zawsze 
będą wyłączone spod obowiązkowego reuse).

Jeśli opis muzealium zawiera tylko podstawowe informacje, takie jak tytuł, 
imię i nazwisko autora, datę powstania, materiał i technikę wykonania, to nie 
ma on twórczego charakteru i na pewno nie jest chroniony przez prawo autor-
skie. Opis ten musi więc być udostępniony w celu ponownego wykorzystywania. 
Gdyby jednak ten sam opis był elementem opisu katalogowego zawierające-
go elementy twórcze, to w związku z tym, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 4 u.p.w., 
prawo do ponownego wykorzystywania zostaje ograniczone i muzeum nie musi 
udostępniać takiego opisu katalogowego, ale oczywiście może, jeśli posiada 
do niego prawa autorskiego.

Co do podpisywania utworów, to wymóg taki wynika z ochrony osobistych 
praw autorskich. Żeby uznać, czy dany zasób należy podpisywać, należy ustalić, 
czy podlega on ochronie prawnoautorskiej. Jak wyjaśniono powyżej, nie ma po-
trzeby podpisywania autora metadanych o charakterze prostym – oczywiście, 
można to zrobić zwyczajowo bądź grzecznościowo, jednak wymóg ten nie wynika 
z prawa autorskiego. Tak samo w przypadku autora fotografii muzealium – di-
gitalizacja nie tworzy nowej ochrony prawnoautorskiej (gdyż nie ma charakteru 
indywidualnego i twórczego) – stąd też autorowi zdjęć muzealiów nie przysługuje 
ochrona prawnoautorską, której składową jest wymóg uznania autorstwa.



49

Kazusy prawne

48

Kazusy

Bibilografia:
X. Konarski, Prawa własności intelektualnej w kontekście ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego, [W:] Ponowne wykorzystywanie 
informacji sektora publicznego, Warszawa, Ministerstwo Cyfryzacji, 2016, s. 170.
Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez Internet, 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014, s. 18-19.
M. Sakowska-Baryła, Warunki ponownego wykorzystania ISP, [W:] Ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Warszawa, Ministerstwo 
Cyfryzacji, 2016, s. 127. 

 metadane
 warunki udostępniania ISP




