
 

 

 

BIURO PROJEKTU 

ul. Sybilli 11 lok. 12 (IVp.) 

01-742 Warszawa 

tel.: +48 698 472 879 

e-mail: admin@pro-cultura.pl 

 

 

FUNDACJA PRO-CULTURA 

www.pro-cultura.pl 

ul. Chłodna 20 lok. 88A 

00-891 Warszawa 

REGON 015714742 

KRS 0000171507 

 

 

 

 

 

Poradnik dla tworzących 

dostępne radio internetowe 

 

Radio SoVO 

 

 

 

 

Warszawa, 2021 

  

mailto:admin@pro-cultura.pl
http://www.pro-cultura.pl/


 

 

 

BIURO PROJEKTU 

ul. Sybilli 11 lok. 12 (IVp.) 

01-742 Warszawa 

tel.: +48 698 472 879 

e-mail: admin@pro-cultura.pl 

 

 

FUNDACJA PRO-CULTURA 

www.pro-cultura.pl 

ul. Chłodna 20 lok. 88A 

00-891 Warszawa 

REGON 015714742 

KRS 0000171507 

 

 

PIERWSZA REFLEKSJA – Radio SoVo a utwory 

 

Istotą działalności każdego radia, w tym internetowego, są audycje i utwory muzyczne, przez nie 
nadawane. Zanim zacznie się upubliczniać  program, należy zastanowić się, jak będzie wyglądała  baza 
muzyczna.  

Audycje i słuchowiska w ramach radia internetowego SoVo tworzone są przez dziennikarzy radia 
internetowego samodzielnie, aczkolwiek niejednokrotnie z wykorzystaniem innych utworów:  

• literackich (np. fragmenty książek dokumentalnych, czy fabularnych),  

• dziennikarskich (np. artykuły prasowe felietony), czy  

• muzycznych (np. soundtracki, utwory muzyczne).  

Działalność radia internetowego SoVo to również publikacje na stronie internetowej, na której oprócz 
powyższych utworów, mogą pojawić się zdjęcia, obrazy, czy grafiki pochodzące od osób, które nie są 
współtwórcami samego radia. Wszystko to wymaga przemyślenia na jakich zasadach możemy korzystać 
z twórczości innych. 

Zawsze, gdy zamierzamy wykorzystać w Radiu SoVo utwór  muzyczny (lub jego fragment), literacki (lub 
jego fragment), audycję (lub jej fragment), zdjęcie, czy obraz, oznacza to jego upublicznienie. Dlatego 
należy zastanowić się, czy jest to utwór w rozumieniu Prawa autorskiego1 i jak z nim należy postąpić.  

Z praktycznego punktu widzenia odpowiedź będzie najczęściej twierdząca. Rzadko zdarza się, że dzieło 
czyjegoś autorstwa nie będzie spełniało przesłanek oryginalności i indywidualności zgodnie z art. 1 
Prawa autorskiego.  

 

1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1231).  
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Należy pamiętać, że na możliwość zgodnego z prawem wykorzystania utworu w działalności radia 
internetowego SoVo nie wpływa to, czy mamy do czynienia z zakupionym przez nas krążkiem (dvd, cd), 
lub innym zakupionym nośnikiem, czy też utworem znalezionym w jednym z serwisów internetowych 
(takich jak np. youtube.com).  

Nabycie egzemplarza utworu nie uprawnia do jego publicznego odtwarzania (w tym w ramach radia 
internetowego), nawet jeżeli ma ono charakter niekomercyjny. Podobnie rzecz ma się z wykorzystaniem 
utworu znalezionego w Internecie.  

 

JAK KORZYSTAĆ Z UTWORÓW W RADIU INTERNETOWYM BEZ 
KONIECZNOŚCI PONOSZENIA OPŁAT 

Zasadniczo rozpowszechnianie cudzej twórczości (utworów) bez zmian lub ze zmianami, wymaga zgody 
autora i zapłacenia mu odpowiedniego wynagrodzenia.  

Są jednak sytuacje stanowiące wyjątek od  powyższej zasady, które pokrótce zostały omówione poniżej. 

Domena publiczna  

Jeżeli chcemy wykorzystać utwór, który powstał kilkadziesiąt lat temu, warto rozważyć, czy nie należy on 
do tzw. domeny publicznej.  

Autorskie prawa majątkowe wygasają bowiem z upływem 70 lat od śmierci twórcy, a do utworów 
współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych. Taka sama zasada - 70 lat ochrony 
obowiązuje  we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Czas trwania autorskich praw majątkowych liczy 
się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg 
terminów, czyli od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym twórca zmarł.  

Niewątpliwie, upewnienie się, czy dany utwór jest w domenie publicznej wymagać będzie ustaleń 
dokonywanych samodzielnie, chyba że odnajdziemy wyraźną informację o przejściu danego utworu do 
domeny publicznej.  

Pomocne w tych działaniach mogą być wyszukiwarki i rejestry do których odsyła strona:  

https://domenapubliczna.org/zasoby/. 
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Wolne licencje 

 

Można wykorzystać nieodpłatnie w radiu internetowym cudze utwory w całości, pomimo że nie weszły 
one do domeny publicznej, jeśli twórca udostępnia je na wolnej licencji/otwartej licencji2.  

 

Wolna licencja stanowi deklarację twórcy gotowości udostępnienia na określonych warunkach utworu 
wszystkim. 

 

Udzielenie takiej licencji przez twórcę polega na oznaczeniu nią swojego utworu. 

Licencja zezwala na nieodpłatne i niewyłączne rozpowszechnianie i korzystanie  z utworów pierwotnych 
i zależnych (powstałych na jego podstawie - piosenek, ścieżek dźwiękowych, grafik, zdjęć i tekstów). 
Niewyłączne w tym przypadku oznacza, że nie tylko my możemy rozpowszechniać i korzystać z utworów 
na takich licencjach.  

Występują różne rodzaje wolnych licencji. Warto zapoznać się z tekstem prawnym konkretnej licencji 
(albo przynajmniej wyciągiem z niego z wyszczególnieniem najważniejszych postanowień).  

Niejednokrotnie wolne licencje przewidują ograniczenia polegające na tym, że jeżeli utwór taki zostanie 
wykorzystany do stworzenia nowego utworu (czyli utworu zależnego), to on również musi być 
udostępniony na wolnej licencji (tak zwane klauzule copyleft).  

A zatem audycja radiowa radia internetowego, czy nagranie, w której wykorzystuje się ścieżkę 
dźwiękową udostępnioną na wolnej licencji, również musi być udostępniona na wolnej licencji.  

 

Przykłady:  

 

 
2 Istnieją pewne różnice pomiędzy określeniem wolna i otwarta licencja, ale na potrzeby niniejszego 

opracowania pojęcia te uznaje za równoważne. 
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GNU Free Documentation License - przeznaczona do stosowania w przypadku podręczników, instrukcji 
czy innej dokumentacji w celu zapewnienia każdemu praktycznej wolności kopiowania 
i rozpowszechniania tych materiałów, z dokonywaniem modyfikacji lub bez, zarówno w celach 
komercyjnych, jak i niekomercyjnych, więcej na jej temat można przeczytać pod adresem: 
http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#FDL  

GNU General Public License - licencja wolnego i otwartego oprogramowania, opracowano jej kilka 
wersji, więcej na ten temat: http://www.gnu.org/licenses/licenses.html 

 

Licencje Creative Commons 

Licencje Creative Commons to gotowe rozwiązanie prawne przygotowane przez amerykańską 
organizację pozarządową Creative Commons. Stanowią również deklarację twórcy gotowości 
udostępnienia utworu, aczkolwiek czasami na dużo bardziej restrykcyjnych warunkach niż w przypadku 
wolnych licencji (tylko niektóre licencje Creative Commons mają charakter wolnych licencji). 

Udostępnianie przez organizację Creative Commons wzorce licencji są aktualizowane. Nowe wersje 
powstają w celu usuwania błędów i niedoskonałości, jakie mogły pojawić się w trakcie ich stosowania. 
Zaletą systemu jest jego międzynarodowy charakter – zostały przetłumaczone na wiele języków, 
a symbol i znaczenie licencji CC są zrozumiałe dla twórców i użytkowników na całym świecie! 

Udzielenie takiej licencji przez twórcę polega na oznaczeniu nią swojego utworu. Oznacza to zezwolenie 
każdemu odbiorcy na korzystanie z utworu w zakresie określonym w licencji.  

Każda licencja CC jest nieodpłatna i niewyłączna. Udzielana jest bez ograniczeń czasowych czy też 
terytorialnych i obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji.  

Są pewne zasady, które odnoszą się do wszystkich licencji typu creative commons, a należą do nich: 

1. Uznanie autorstwa – wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem 
autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że 
zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. 

2. Użycie niekomercyjne – wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty 
prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów 
niekomercyjnych. 

3. Na tych samych warunkach – wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej 
do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny. 
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4. Bez utworów zależnych – wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór 
jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone. 

Poszczególne licencje CC są kombinacjami wymienionych warunków. Zastosowanie jedynie warunku BY 
(Uznanie autorstwa) charakteryzuje pierwszą, najbardziej liberalną licencję. Dodatkowe elementy 
ograniczają dowolne korzystanie. Kombinacje czterech powyższych atrybutów tworzą 6 wzorców, 
różniących się od siebie zakresem ograniczeń praw autorskich, w zależności od wybranych elementów. 

Mamy następujące rodzaje licencji creative commons: 

1. Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0) – licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, 
rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie oryginalnego utworu jedynie pod warunkiem 
oznaczenia autora. Gwarantuje najszersze swobody licencjobiorcy. Utwór należy odpowiednio 
oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany.  

2. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0 (CC BY–SA 4.0) – Licencja ta pozwala na 
kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie oryginalnego utworu 
tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Utwór należy 
odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. 
Utwór zależny, powstały na podstawie utworu oryginalnego, musi zostać udostępniony na tej 
samej licencji co oryginał. 

3. Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 4.0 (CC BY–NC 4.0) – Licencja ta pozwala na 
kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie 
oryginalnego utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak 
utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją). Utwór należy odpowiednio oznaczyć, 
podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. 

4. Uznanie autorstwa – bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY–ND) – Ta licencja zezwala na 
rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie oryginalnego utworu zarówno w celach 
komercyjnych i niekomercyjnych, jednak pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci. 
Utwór należy odpowiednio oznaczyć i podać link do licencji. Remiksując, przetwarzając lub 
tworząc dzieło na podstawie utworu oryginalnego, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych 
treści. 

5. Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – na tych samych warunkach 4.0 (CC BY–NC–SA 4.0) – 
Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w 
celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą 
licencją. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały 
dokonane w nim zmiany. Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych. Remiksując 
utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na 
tej samej licencji co oryginał. 

6. Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY–NC–ND 
4.0) – Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie 
w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci. Jest to 
najbardziej restrykcyjna z licencji. Utwór należy odpowiednio oznaczyć i podać link do licencji. 
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Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych. Remiksując, przetwarzając lub 
tworząc dzieło na podstawie utworu oryginalnego, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych 
treści. 

Oprócz wskazanych wyżej licencji, można spotkać się również z pojęciem domeny publicznej w 
kontekście Creative Commons: 

• CC0 1.0 Universal – przekazanie do domeny publicznej (CC0 1.0) – Osoba, która opatrzyła utwór 
tym oświadczeniem, przekazała go do domeny publicznej, zrzekając się wykonywania wszelkich 
praw do utworu wynikających z prawa autorskiego, włączając w to wszelkie prawa powiązane i 
prawa pokrewne, w zakresie dozwolonym przez prawo, na obszarze całego świata. Można więc 
utwór ten zwielokrotniać, zmieniać, rozpowszechniać i wykonywać, nawet w celu komercyjnym 
bez pytania o zgodę. 

Technicznie licencje CC składają się z  3 warstw, które mają zapewnić czytelność oznakowania. Każda ma 
postać:  
1. „przystępnego podsumowania” (Commons Deed),  

2. „licencji właściwej”, czyli tekstu prawnego  

3.  wzorca oznakowania utworów symbolem, dzięki któremu można automatycznie rozpoznać 
i wyszukać utwory.  

Przystępne podsumowanie to wspomniany już wyżej wyciąg z postanowień licencji wskazujący istotę 
zakresu uprawnień.  

Licencja właściwa to nic innego jak tekst umowy licencyjnej, na podstawie której uzyskujemy 
uprawnienie do korzystania z utworu. Jest to umowa nie podlegająca negocjacjom, do której 
przystępujemy.  

Trzeci element stanowi oznaczenie, które ułatwia komputerom odnalezienie informacji, że dany utwór 
jest udostępniony na podstawie konkretnego wzorca (podsumowanie warunków licencji wpisane 
w odpowiedni format). 
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Źródło: https://creativecommons.pl/wybierz-licencje/, materiał dostępny na licencji Creative Commons 
Uznanie Autorstwa 4.0.  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Creative Commons Polska., autor infografiki 
nie został wskazany. 

Uprawniony w sposób wyraźny komunikuje jakiej licencji udziela przez odwołanie do konkretnego 
wzorca. 

Niezależnie od tego z jakiego rodzaju licencji (wolne licencje, licencje typu creatice commons) należy 
pamiętać o obowiązkowych elementach opisu jeśli rozpowszechniamy utwór na takiej licencji: 

 

•  informacji o autorze lub autorach,  

• źródle  - adres bibliograficzny z tytułem utworu lub link, jeśli wykorzystywany utwór jest 
dostępny w sieci, 

• dokładna nazwa licencji z odnośnikiem do strony licencji w serwisie Creative Commons lub 
adresem URL. 
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Z formalnoprawnego punktu widzenia zarówno wolne licencje, jak i licencje Creative Commons są 
umowami upoważniającymi do korzystania z utworu, do których zastosowanie mają zarówno przepisy 
Prawa autorskiego jak i Kodeksu cywilnego. O ich specyfice decyduje natomiast katalog cech nadający im 
wolnościowy charakter.  

Nadto, są to umowy których się nie negocjuje tylko do których się przystępuje (tzw. umowy adhezyjne). 
Stajemy się stroną umowy – licencjobiorcą poprzez rozpoczęcie korzystania z utworu.  

Jeżeli uprawniony np. Autor  zdecyduje się udostępnić swój utwór na takiej licencji, to w zasadzie nie ma 
już wpływu na to, kto stanie się licencjobiorcą. Licencje są udzielanie każdemu zainteresowanemu, 
a przekazanie utworu kolejnemu użytkownikowi czyni z  tego użytkownika kolejnego licencjobiorcę3. 

Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. 

 

Serwisy zawierające utwory w domenie publicznej, na wolnych licencjach lub licencjach creative 
commons: 

https://domenapubliczna.org/zasoby/ 

https://otwartezasoby.pl/ 

https://search.creativecommons.org/ 

https://www.jamendo.com/ 

https://freemusicarchive.org 

 
  

 
3  
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Prawo cytatu  

Tworząc materiały do radia internetowego możemy skorzystać z prawa cytatu, które pozwala na 
przytaczanie we własnych samoistnych utworach dzieł innych twórców bez konieczności uzyskania ich 
zgody i zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia pod pewnymi warunkami. Oznacza to, że tworząc audycję, 
nagranie, czy tekst na stronę możemy wykorzystać fragmenty piosenek, ścieżek dźwiękowych, zdjęć, 
obrazków, książek, felietonów, czy innego rodzaju publikacji. 

Utwór innego autora możemy przytaczać co do zasady w urywkach. Nie dotyczy to jednak utworów 
plastycznych i fotograficznych (a także innych drobnych utworów), które można przytaczać w całości.            
A zatem z książki, publikacji naukowej, reportażu czy felietonu wybieramy określony fragment do cytatu. 
Zdjęcie, czy obrazek przytaczamy w całości.  

Najistotniejsze jest jednak to, że nie można cytować cudzego dzieła bez uzasadnionego celu. Przepis 
wskazuje na cel wyjaśnienia, polemiki, analizy krytycznej lub naukowej, nauczania lub cel uzasadniony 
prawami gatunku twórczości.  

Cytując utwory w przygotowywanych dla radia internetowego materiałach wydaje się, że najczęściej 

będzie można powołać się na cel wyjaśniania. Chodzi tu o uczynienie własnych wywodów zrozumiałymi 

lub bardziej zrozumiałymi, czy uzasadnienie lub ugruntowanie własnego poglądu. Cytowany fragment 

musi być potrzebny do wyjaśnienia danego zagadnienia, które jest przedmiotem przygotowywanego 

materiału. Może się zdarzyć, że cytowanie przy tworzeniu audycji będzie służyć polemice lub analizie 

krytycznej.  Wolno korzystać z cudzych utworów także na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w 

zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości, co również może mieć praktyczne 

zastosowanie w działalności radia internetowego, jeżeli dana audycja, czy nagranie będzie miało taki 

charakter.  

Natomiast wydaje się, że w radiu internetowym nie ma potencjalnie możliwości powoływania się na 

możliwość wykorzystania cudzego utworu do celów analizy naukowej lub nauczania. 

Pamiętać należy, że korzystanie z utworów na zasadach prawa cytatu wymaga podania imienia i 
nazwiska autora oraz źródła. 

Jeżeli przypadkowo w naszym dziele znajdzie się cudzy utwór, to nie narusza to praw autorskich, o ile 
utwór ten nie ma znaczenia dla naszego utworu np. gdy robimy zdjęcie do opublikowania na stronie 
radia internetowego, na którym przypadkowo widać czyjąś grafikę, obraz itp., to nie naruszamy w ten 
sposób praw autorskich twórcy tego obrazu, czy grafiki. 
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JAK UZYSKAĆ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE UTWORU ZA OPŁATĄ/ZAPŁATĄ 

Jeżeli nie zachodzi żaden z przypadków wyżej opisanych, to trzeba uzyskać zgodę twórcy na publiczne 
odtwarzanie lub inne upublicznianie  utworu. Może się to wiązać z koniecznością zapłaty wynagrodzenia 
na rzecz twórcy (co zazwyczaj jest  regułą).  

Przypomnieć należy, że nie ma znaczenia, czy audycja radiowa radia internetowego nadawana jest 
w celach hobbystycznych i niekomercyjnych – nawet wówczas konieczne jest uzyskanie tytułu 
prawnego do rozpowszechniania. Uzyskanie zgody autora, niezależnie od tego, czy jest odpłatne, czy 
nieodpłatne powinno przyjąć formę umowy o korzystanie z utworu, czyli umowy licencyjnej. 

Zasadniczo, wymaga to porozumienia z samym twórcą lub osobą, na rzecz której twórca przeniósł 
autorskie prawa majątkowe. Pamiętać bowiem należy, że zgoda na rozpowszechnianie i korzystanie z 
utworu wiąże się z autorskimi prawami majątkowymi, które pierwotnie przysługują twórcy, ale 
następnie mogą być zbyte (sprzedane, darowane) na rzecz innej osoby lub podmiotu. W pewnych 
sytuacjach nie będzie potrzeby kontaktowania się z samym twórcą lub osobą która nabyła autorskie 
prawa majątkowe do utworu. Dotyczy to sytuacji pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi w uzyskaniu licencji. O organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 
przeczytacie dalej w niniejszym opracowaniu. 

Podkreślić należy, że w każdym przypadku rozpowszechniania/upubliczniania utworu należy pamiętać o 
prawach osobistych twórcy lub twórców, w szczególności prawie do oznaczenia utworu. 

Należy również pamiętać o respektowaniu praw pokrewnych takich jak prawa do artystycznych 
wykonań, do fonogramów i wideogramów, czy też nadań programów.  

W istocie jedna piosenka/soundtrack może być chroniona jako utwór (stworzony przez określonego 
kompozytora i tekściarza), jako artystyczne wykonanie (dokonane przez określonego piosenkarza) oraz 
jako fonogram (którego prawo rozporządzania przysługuje producentowi). Potrzeba zgód wszystkich 
tych osób na rozpowszechnianie utworu, a także istnieje konieczność wynagrodzenia za skorzystanie z 
tego utworu, artystycznego wykonania i fonogramu. Osoby uprawnione z tytułu praw pokrewnych 
również zrzeszone są w organizacjach zbiorowego zarządzaniami, do których można zwracać się o 
udzielenie licencji za odpłatnością. 
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Licencja  

Jak już wspominano, aby móc korzystać z utworu należy zawrzeć umowę licencyjną. W umowie tej 
licencjodawca zobowiązany do znoszenia prowadzonej przez licencjobiorcę eksploatacji utworu i 
powstrzymania się od działań, które mogłyby tej eksploatacji przeszkodzić. Nie traci on jednak swoich 
autorskich praw majątkowych, tak jak w przypadku umowy o przeniesienie autorskich praw 
majątkowych. Sposób korzystania z utworu, powinien być zgodny z charakterem i przeznaczeniem 
utworu oraz przyjętymi zwyczajami. 

Jeżeli w umowie nie ma wyraźnej informacji o przeniesieniu prawa, uważa się,  że twórca udzielił licencji. 

Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach 
eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.  

Odrębne pola eksploatacji dotyczą w szczególności: 

1) zakresu utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) zakresu obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) zakresu rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym. 

Jednakże pola eksploatacji wskazane w przepisie nie mają charakteru wyczerpującego. Mogę one się 
zmieniać wraz z rozwojem technologicznym. Kiedyś nie było portali społecznościowych czy YouTube. 

Zasadą jest, że umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat od dnia jej 
zawarcia. Jeżeli zatem w umowie nie postanowiono inaczej, licencjodawca udziela licencjobiorcy licencji 
na  5 lat. Po upływie tego  terminu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. W 
umowie pięcioletni okres może ulec wydłużeniu lub skróceniu.  Licencję udzieloną na okres dłuższy niż 
pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony. 
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W przypadku licencji udzielonej na czas nieoznaczony (od samego początku lub w wyniku opisanego 
wyżej przekształcenia), twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych. Jeżeli nie 
określono długości wypowiedzenia to może ona być wypowiedziana na rok naprzód, na koniec roku 
kalendarzowego. 

W praktyce najczęściej licencjobiorca otrzyma licencję niewyłączną, a zatem taką, która nie pozbawia 
licencjodawcy prawa do upoważnienia innych osób do korzystania z utworu na tym samym polu 
eksploatacji. Zdecydowanie rzadziej w obrocie występuje licencja wyłączna, która jest równoznaczna z 
zakazem dla licencjodawcy upoważnienia innych osób do korzystania z utworu na tym samym polu 
eksploatacji. Aby doszło do zawarcia licencji wyłącznej trzeba to wyraźnie zastrzec w umowie i zawrzeć 
ja w formie pisemnej. 

Jeżeli twórca (lub inny uprawniony podmiot) godzi się na nieodpłatne udzielenie licencji należy to 
wyraźnie zapisać w treści umowy. W innym bowiem przypadku znajdzie zastosowanie przepis zgodnie z 
którym: „jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie 
licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia”. A zatem pomimo braku 
wyraźnego postanowienia w treści umowy, licencjodawca będzie mógł dochodzić od licencjobiorcy 
odpowiedniego wynagrodzenia. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, 
wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści 
wynikających z korzystania z utworu. Nadto, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje 
odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

Prawo autorskie zawiera poza tym wiele szczegółowych przepisów w zakresie wysokości wynagrodzenia 
twórcy.. 

 

Organizacje zbiorowego zarządzania 

 

Wspomniane wyżej organizacje zbiorowego zarządzania (dalej OZZ) to stowarzyszenia zrzeszające 
twórców, wykonawców, producentów oraz organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym 
zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich oraz pokrewnych, w 
ramach którego zajmują się między innymi: 

▪ udzielaniem zgody na korzystanie z utworów (zwykle za pośrednictwem licencji),   
▪ pobieraniem wynagrodzeń od korzystających z chronionych praw, 
▪ podziałem i wypłatą zainkasowanych środków między uprawnionych. 

 

mailto:admin@pro-cultura.pl
http://www.pro-cultura.pl/


 

 

 

BIURO PROJEKTU 

ul. Sybilli 11 lok. 12 (IVp.) 

01-742 Warszawa 

tel.: +48 698 472 879 

e-mail: admin@pro-cultura.pl 

 

 

FUNDACJA PRO-CULTURA 

www.pro-cultura.pl 

ul. Chłodna 20 lok. 88A 

00-891 Warszawa 

REGON 015714742 

KRS 0000171507 

 

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest wykonywane wyłącznie przez 
organizację zbiorowego zarządzania w zakresie zezwolenia udzielonego jej przez ministra. Domniemywa 
się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi w zakresie udzielonego jej zezwolenia oraz posiada legitymację 
procesową w tym przedmiocie. 

Lista organizacji posiadających takie zezwolenie znajduje się na stronie prowadzonej przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/strona-glowna/zbiorowe-zarzadzanie/organizacje-
zbiorowego-zarzadzania.php 

Organizacja zbiorowego zarządzania przy ustalaniu wynagrodzenia i pozostałych warunków umowy o 
korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub poborze wynagrodzenia za takie 
korzystanie zawieranej z użytkownikiem obowiązane są stosować obiektywne i niedyskryminujące 
kryteria.  

OZZ zobowiązane są także do przedkładania Komisji Prawa Autorskiego tabel wynagrodzeń do 
zatwierdzenia. Tabele określają stawki wynagrodzeń należnych z tytułu korzystania z utworów lub 
przedmiotów praw pokrewnych. Organizacje są zobowiązane stosować preferencyjne stawki dla 
działalności niekomercyjnej. 

Należy pamiętać, że OZZ w zakresie swojej działalności może się domagać udzielenia informacji oraz 
udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń 
i opłat. Zakres informacji i dokumentów, uwzględnia cel, w jakim te informacje i dokumenty mają być 
przekazywane, ich dostępność dla użytkownika oraz zakres i charakter prowadzonej przez niego 
działalności, a także odpowiada, jeżeli to możliwe, standardom branżowym. 

Umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie 
korzystanie określa zasady udostępniania przez użytkownika, w określonym czasie i formacie, informacji 
i dokumentów niezbędnych do pobrania przychodów z praw oraz podziału i wypłaty uprawnionym 
należnych im przychodów, w tym informacji dotyczących wykorzystania praw. W praktyce radia 
internetowego oznacza to, że nadawca jest zobligowany do przesyłania raportów z playlisty z danego 
miesiąca. 

W przypadku gdy użytkownik istotnie narusza obowiązek udostępniania informacji i dokumentów, OZZ 
może, po uprzednim wezwaniu go do wykonania obowiązku w wyznaczonym mu w tym celu stosownym 
terminie, wypowiedzieć umowę o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór 
wynagrodzenia za takie korzystanie ze skutkiem natychmiastowym. 
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Do OZZ zaliczają się m.in. Stowarzyszenie Autorów Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych 
(ZAiKS), STOART Związek Artystów Wykonawców, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów 
Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP) oraz Związek Producentów Audio-Video (ZPAV). Z każdym 
stowarzyszeń należy skontaktować się oddzielnie i zawrzeć stosowną umowę. Zazwyczaj opłata będzie 
miała charakter abonamentu, opłaty minutowej lub godzinnej. 

Każda z organizacji posiada odrębne kalkulacje dotyczące wykorzystania muzyki, przez stacje 
internetowe. Zazwyczaj koszty liczone są od ilości słuchaczy danego radia internetowego. Szczegółowe 
wyliczenia stawek znajdują się na stronach internetowych ww. organizacji. 

 

 

JAK INFORMOWAĆ O BIEŻĄCYCH WYDARZENIACH W KRAJU I NA 
ŚWIECIE, NOWOŚCIACH I AKTUALNOŚCIACH W DZIEDZINIE 
POLITYKI, GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA UWZGLĘDNIAJĄC 
PRAWA AUTORSKIE? 

 

Zacząć trzeba od tego, że proste informacje prasowe nie stanowią utworu i nie są chronione Prawem 
autorskim.  Przez „proste informacje” należy rozumieć komunikaty, które nie wykazują żadnej 
oryginalności. Oprócz warstwy informacyjnej nie zawierają one indywidualnych ocen lub komentarzy. 
Owa „prostota” odnosi się również do formy wypowiedzi i warstwy językowej.  Informacja prasowa jest 
prosta, jeżeli została przedstawiona w taki sposób, że trudno ją wyrazić inaczej bez zasadniczej zmiany 
konstrukcji wypowiedzi. Liczba możliwych wersji językowych przekazania faktu jest istotnie ograniczona 

Przykładem mogą być komunikaty pogodowe, informacje o mających się odbyć imprezach kulturalnych 
czy sportowych albo krótkie ich podsumowania.  

A zatem: prostą informację prasową możemy przekazywać dalej, przetwarzać i upubliczniać w radiu 
internetowym. 
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Nawet, jeżeli mamy do czynienia z zawansowanymi informacjami prasowymi np. sprawozdaniami 
(rozbudowana informacja prasowa, aczkolwiek bez komentarza odautorskiego i oceny), o ile dotyczą 
one aktualnych wydarzeń, budzących w danej chwili publiczne zainteresowanie, to możemy wykorzystać 
je nieodpłatnie w działalności radia internetowego SoVO w celach informacyjnych. Prawo to przysługuje 
współtworzącym radio internetowe SoVo, ponieważ jest ono uznawane za prasę w rozumieniu Prawa 
prasowego, ewentualnie traktowane jako forma publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

Różnica w wykorzystaniu zaawansowanej informacji prasowej w stosunku do „prostej informacji 
prasowej” jest jednak taka, że zawsze tego rodzaju informacje będą traktowane jako utwory ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. Należy pamiętać, że korzystanie z nich w ten sposób wymaga podania 
imienia i nazwiska autora oraz źródła, z którego nastąpił przedruk.  

Podobnie rzecz się ma z artykułami na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, jak również 

aktualnymi wypowiedziami i fotografiami reporterskimi z tym, że w tym przypadku autor takich 

utworów może żądać wynagrodzenia . Samo pojawienie się w artykule wątku, który można 

zakwalifikować jako polityczny, gospodarczy lub religijny, daje podstawę do przedruku – niezależnie od 

tego, że w artykule pojawiają się także inne wątki. 

Przepis Prawa autorskiego stanowi, że jeżeli wypłata wynagrodzenia nie nastąpiła na podstawie umowy 
z uprawnionym, wynagrodzenie jest wypłacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 

 

OCHRONA WIZERUNKU 

 

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia (zgody) osoby na nim przedstawionej. Pod pojęciem 

rozpowszechniania wizerunku należy rozumieć udostępnienie go publicznie (czyli skierowanie do 

otwartego i nieokreślonego kręgu osób) w jakikolwiek sposób (za pomocą prasy, telewizji, 

czy w Internecie), czyli niewątpliwie dotyczy to również rozpowszechniania wizerunku w ramach 

działalności radia internetowego SoVo. 
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A zatem, jeżeli chcesz rozpowszechniać wizerunek określonej osoby, musisz uzyskać najpierw na to jej 

zgodę. Nie musi być ona pisemna, ale warto w ten sposób (lub przynajmniej maila) udokumentować, że 

rzeczywiście została ona udzielona. Zgoda powinna określać zakres wykorzystania i nie można jej 

domniemywać. Brak sprzeciwu wobec fotografowania, a nawet pozowanie do zdjęć (nieodpłatne), może 

oznaczać jedynie zgodę na utrwalenie wizerunku, ale nie na jego rozpowszechnianie. 

Kiedy nie trzeba odbierać zgody? Są trzy takie przypadki wymienione w przepisach:  

1) otrzymanie umówionej zapłaty za pozowanie (chyba, że inaczej się umówicie),  

2) dotyczy to wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem 

przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (a zatem na 

pewno nie dotyczy to sytuacji utrwalenia wizerunku takiej osoby w sytuacji prywatnej),  

3) dotyczy to wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza (ma to być element tła - wizerunek osoby sportretowanej na zdjęciu stanowi 

rzeczywiście jedynie przypadkowy fragment całości).  

Ochrona wizerunku jest zapewniana niezależnie od naruszenia innych dóbr osobistych człowieka, takich 

jak dobre imię czy godność. To znaczy, że jeżeli ktoś bezprawnie wykorzystuje wizerunek innej osoby, to 

mogą go spotkać konsekwencje przewidziane w Kodeksie cywilnym i Prawie autorskim i to bez względu 

na to, czy jednocześnie naruszono jego dobre imię, czy godność, czy też nie. 

Przewidziane przez prawo autorskie środki ochrony (roszczenia) są podobne do tych, jakie przewiduje 

Kodeks cywilny. Obejmują one m.in. złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie oraz 

zadośćuczynienie lub przyznanie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

Wizerunek jest daną osobową i jako taka podlega odrębnej ochronie. Niektóre przypadki bezprawnego 

wykorzystania wizerunku stanowią także przestępstwo. 
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