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Wprowadzenie

Książka zatytułowana Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmo‑
wych jest skryptem przeznaczonym przede wszystkim dla studentów szkół 
filmowych. Ma służyć w pierwszej kolejności studentom kierunków: orga‑
nizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyseria oraz realizacja obrazu 
filmowego i telewizyjnego, prowadzonych na Wydziale Radia i Telewizji 
Uniwersytetu Śląskiego. Przeznaczenie warunkuje treść podręcznika. Za‑
wiera on omówienie norm prawnych znajdujących zastosowanie w związku 
z twórczością filmową. Jest podzielony na dwie części. Część I — Ogólne 
prawo autorskie — obejmuje rozdziały 1—13, a część II — Prawo filmowe — 
rozdziały od 1 do 5.

Niniejszy podręcznik może też stanowić cenną pomoc dla studentów in- 
nych szkół i kierunków o charakterze artystycznym, jednakże należy wów‑
czas uwzględnić specyficzne kwestie dotyczące innych utworów oprócz dzieł 
audiowizualnych. Jako przykłady można wskazać następujące problemy:
1) ochrona sztuki nowoczesnej w dziedzinie dzieł plastycznych;
2) fotografie przedstawiające dzieła sztuki (na przykład ochrona fotografii 

obrazów);
3) wzornictwo przemysłowe (ochrona na podstawie prawa autorskiego 

i prawa własności przemysłowej);
4) ochrona utworów architektonicznych (na przykład w zakresie ich inte‑

gralności).
Pisząc skrypt dotyczący materii prawnej, byłem zobligowany posługi‑

wać się językiem prawnym (tzn. językiem, którym pisane są akty prawne) 
oraz językiem prawniczym (używanym w literaturze prawniczej). Języki te 
obfitują w specjalistyczne terminy i sformułowania. Z uwagi na ograniczoną 
objętość podręcznika podyktowaną jego tematyką (prawo autorskie) nie‑
zbędne wyjaśnienia będą przedmiotem wykładów. Dla studentów Wydziału 
Radia i Telewizji wprowadzenie do terminologii prawniczej stanowią wy‑
kłady odrębnego przedmiotu, którym jest encyklopedia prawa. Studentom 
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innych kierunków oraz tym pragnącym samodzielnie zgłębiać problematykę 
omawianą w niniejszym skrypcie proponuję lekturę podręczników W. Siudy 
Prawo autorskie dla ekonomistów oraz J. Nowackiego i Z. Tobora Wstęp do pra‑
woznawstwa. Zainteresowani czytelnicy znajdą w nich podstawową wiedzę 
dotyczącą prawoznawstwa.

Przedmiotem wykładów i ćwiczeń będą umowy zawierane z twórcami 
różnych kategorii dzieł. Osoby pragnące poszerzyć swą wiedzę z zakresu 
prawa autorskiego powinny sięgnąć do pozycji wskazanych w Bibliografii
(s. 385—391) oraz wymienionych w przypisach do poszczególnych roz‑
działów. W tym miejscu jedynie wskażę książki stanowiące kompendium 
wiedzy z tej dziedziny prawa:
1) System prawa prywatnego. T. 13: Prawo autorskie. Red. J. Barta. Wyd. 3. War‑

szawa 2013;
2) J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie. Wyd. 3. Warszawa 2013;
3) Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Red. J. Barta, 

R. Markiewicz. Warszawa 2011; 
4) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Red. E. Ferenc-

 -Szydełko. Warszawa 2011;
5) M. Poźniak -Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa: Prawo autorskie i prawa 

pokrewne. Zarys wykładu. Bydgoszcz—Warszawa—Lublin 2007.
Po literaturę uzupełniającą powinny sięgnąć zwłaszcza osoby zaintere‑

sowane kwestiami administracyjnymi regulowanymi w prawie autorskim. 
Mam tu na myśli zagadnienia dotyczące Komisji Prawa Autorskiego, Fun‑
duszu Promocji Twórczości oraz tabel wynagrodzeń stosowanych przez 
organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. 
W niniejszym podręczniku Czytelnik znajdzie rozważania dotyczące za- 
gadnień cywilnoprawnych regulowanych w prawie autorskim; kwestie 
administracyjnoprawne pozostają poza sferą moich rozważań.

Niniejszy podręcznik zawiera wykładnię polskiego prawa autorskiego. 
Warto uświadomić sobie, że polski system prawny obejmuje nie tylko 
ustawy oraz akty wykonawcze do tych ustaw, lecz także europejskie prawo 
wspólnotowe oraz ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe. 
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej prawo polskie 
musiało zostać dostosowane do wspólnotowego. W skrypcie uwzględniłem 
więc również zmiany prawa autorskiego wynikające z członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Informacje dotyczące prawa unijnego częściowo zostały 
wkomponowane w rozważania dotyczące prawa polskiego, a częściowo 
omówione w odrębnym miejscu — w rozdziale 13 w części I. Natomiast 
informacje dotyczące prawa międzynarodowego znajdzie Czytelnik w roz‑
dziale 12 w części I.

W skrypcie uwzględniono liczne orzeczenia sądów polskich. W Polsce 
orzeczenie sądu jest wiążące jedynie w określonej sprawie; nie stanowi 
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natomiast źródła powszechnie obowiązującego prawa. Jednakże orzeczenia 
stanowią cenną wskazówkę co do możliwej interpretacji konkretnych prze‑
pisów prawa autorskiego. W niezbędnym zakresie omówione zostało także 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Tekst, który przekazuję do rąk Czytelników, jest poprawioną i uzupeł‑
nioną wersją pierwszego wydania. Do przygotowania nowego wydania 
skryptu skłoniło mnie kilka okoliczności. Po pierwsze, zmiany stanu 
prawnego oraz rozwój orzecznictwa zarówno sądów polskich, jak i Trybu‑
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po drugie, ukazanie się na rynku 
wydawniczym nowych opracowań z zakresu prawa autorskiego. Po trzecie, 
doświadczenia w pracy dydaktycznej oraz rozmowy z twórcami filmowymi. 
Po czwarte wreszcie, uwagi ze strony prawników zajmujących się prawem 
autorskim (wyrażane zarówno w recenzjach, jak i w rozmowach). Wszystko 
to spowodowało, że za konieczną uznałem aktualizację tekstu.

Nowe wydanie zostało rozszerzone w porównaniu z tekstem pierwot‑
nym. Rozszerzenie dotyczy tych fragmentów podręcznika, w których za‑
kresie zmieniłem zapatrywania (obejmują one zwłaszcza kwestie dotyczące 
utworu audiowizualnego). Istotną zmianą w drugim wydaniu jest także 
dodanie rozdziału o problematyce unijnego prawa autorskiego.

Wydaje się, że podręcznik w aktualnym brzmieniu lepiej odpowiada 
potrzebom studentów szkół filmowych. Rozmowy prowadzone na zaję‑
ciach uświadamiają mi konieczność ciągłego reagowania na zmieniające 
się potrzeby studentów w zakresie dostępu do stosownych podręczników. 
Pozostaje mi wyrazić nadzieję, że nowe wydanie spotka się z przychylnym 
odbiorem studentów. 

Tychy, 25 kwietnia 2014 r.
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