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Sztuka, to Strata  
czaSu! Po ProStu 
zaPomnij o tym!

M arek chce 
Studiować 

muzykę,  
ale jego 

rodzice Są 
Przeciwni temu 

PomySłowi.

to nie fair. dlaczego nie 
miałbym zoStać artyStą?

w czym Problem marek?

moi Starzy mówią…, że marnie 
Skończę!.

nie mają racji! zobaczmy, dlaczego!

och…
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nie mają 
dla mnie 
odrobiny 
Szacunku!

moja ciocia z wujkiem też ze mnie 
kPili, gdy Powiedziałem, że chciałbym 

być artyStą…

naPrawdę?  
a co na to 

twoi  
rodzice?

PoParli 
mnie.

Szczęściarzu!

mój tata 
zaPytał 
ich...

czy możecie wyobrazić Sobie świat 
bez artyStów?

rzeczywiście… byłoby nudno! co to by było 
za życie?!

StraSznie Ponure.

Projekt jest wsPółfinansowany ze środków Unii eUroPejskiej w ramach eUroPejskiego 
fUndUszU rozwojU regionalnego  „dotacje na innowacje – inwestUjemy w waszą Przyszłość”
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bez Sztuki iStoty ludzkie 
byłyby mniej ludzkie, bardziej 

PrzyPominałyby dzikie  
zwierzęta….

jednak…

Są ludzie, którzy nie uznają Sztuki 
za Pracę i nie mają Pojęcia o tym, że 

autorom należy Się Szacunek.

właśnie! jakbym SłySzał moich rodziców! będzieSz głodował 
muzykancie, zobaczySz…

niePrawda, Ponieważ już wiem jak zaSłużyć 
na Szacunek!

brednie. to tylko 
takie gadanie! 

ho, ho, ho

Projekt jest wsPółfinansowany ze środków Unii eUroPejskiej w ramach eUroPejskiego 
fUndUszU rozwojU regionalnego  „dotacje na innowacje – inwestUjemy w waszą Przyszłość”

iP hermes. ochrona własności Przemysłowej w innowacyjnych firmach. 
Projekt wsPółfinansowany z eUroPejskiego fUndUszU rozwojU regionalnego.
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cześć! co Się dzieje?
cześć 
julka!

co za nieSPodzianka 
zobaczyć cię tutaj?!

rozmawiamy o tym jak można wyżyć ze Sztuki.

hm, to łatwe! 
Po ProStu 

Powołuj Się 
na Prawo 

autorSkie.

Prawo autorSkie Pomoże  
mi wyżyć ze Sztuki?

Pomyśl marek: 
idzieSz ulicą…

i widziSz dom lub Samochód, który ci Się Podoba… 
czy możeSz je Sobie Po ProStu wziąć?

oczywiście, że nie, 
tylko wtedy, jeśli Są 

moje..

lub, jeśli właściciel 
mi Pozwoli.
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o to chodzi: wSzyScy 
to wiedzą, Prawda? 

więc…

jeśli SkomPonujeSz PioSenkę lub naPiSzeSz kSiążkę,  
to, kim jeSteś?

hm… autorem!

autor jeSt 
właścicielem Swojego 
dzieła, Ponieważ jeSt 
jego twórcą..

żeby je Stworzyć ciężko Pracował inweStując Swój czaS, 
wySiłek, zdolności, a częSto także właSne Pieniądze.

i nikt nie może odebrać właSności  
bez zgody właściciela.

ok.

tylko autor może dySPonować Swoim dziełem, SPrzedawać je, wynajmować, wyrażać 
zgodę na reProdukcję lub licencję i tak dalej.

Autorrr!
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więc jeśli coś Stworzę, 
mogę na tym zarobić?

oczywiście, 
i wtedy twoi 
rodzice zoStawią 
cię w SPokoju.

różnica Polega na tym,  
że domy i Samochody  
to rzeczy, których  
możeSz dotknąć…

wytwory intelektu (PioSenki, wierSze, ScenariuSze, 
tańce, itP.) Są dobrami, których nie możeSz dotknąć.

nośnik ma 
charakter 
fizyczny 
(PaPier, cd, 
taśma), ale 
twórczość 
ma charakter 
itelektualny.

ale wSzyStkie dobra zarówno 
fizyczne jak i intelektualne 
mają właścicieli, których 
Prawa Powinny być 
reSPektowane.

więc, jeśli chceSz być artyStą i żyć ze Swojej Pracy twórczej, muSiSz 
wiedzieć więcej o Prawie autorSkim.

PrrrAwo Autorrrskie
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Skąd o tym tyle wieSz?

PoSzłam do miniSterStwa 
kultury i …

dali mi tę 
broSzurę. więc oPowiedz 

nam o tym!

Prawo

autorSkie

PoSłuchajcie…
wartość twórczości.

twórczość SPrawia,  
że świat Się kręci…

należy Pamiętać, że autor jeSt 
właścicielem Swojego dzieła,…

co daje mu Prawa, które muSzą być 
uznane i chronione.
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kto może być 
autorem?

tylko ludzie mogą Stworzyć dzieła intelektualne, więc ani zwierzę, 
ani maSzyna czy inStytucja nie mogą być autorami.

aurora 
PrzeStań!

ty tylko naśladujeSz, nie tworzySz.

biedny zwierzak! 
a nie ma innych 

rodzajów 
autorStwa?

jeSt także..

autorStwo 
wSPólne

autorStwo dzieł 
oznaczonych PSeudo-
nimem (naPiSanych 
Pod Przyjętym naz-
wiSkiem),

autorStwo  
dzieł anonimowych 

(niePodPiSanych)…

i autorStwo dzieł 
Stworzonych dla 

Pracodawcy.

właśnie, a co Się dzieje,  
jeśli utwór zoStał Stworzony 
w wyniku wykonywania
obowiązków Służbowych?

wtedy…

zazwyczaj, Prawa autorSkie utworu wykonanego  
na zlecenie, lub w ramach obowiązków Służbowych, 

należą do Pracodawcy.

Autorrr!
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Autorrr!

więc… 

Co 
wLAsCiwie 

PrAwA 
Autorskie 
ChroniA?

Przedmiotem Prawa autorSkiego jeSt każdy Przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, uStalony w jakiejkolwiek 
PoStaci, niezależnie od wartości, Przeznaczenia i SPoSobu 
wyrażenia.

czy trzeba 
zarejeStrować 

Swoje dzieło, aby 
nabyć te Prawa?

to zawSze dobry PomySł, 
ale ochrona PrzySługuje 
twórcy niezależnie od 

SPełnienia jakichkolwiek 
formalności.

a więc rejeStracja nie 
jeSt konieczna: to różni 
Prawo autorSkie od znaków 
towarowych.

właśnie.

Prawo autorSkie dotyczy 
twórczości, jak muzyka… a Prawa 

kuPującego dotyczą obiektu  
       fizycznego nP. cd.

hmm… PrzePraSzam.. 
nie rozumiem!

Powiedzmy, że kuPujeSz Płytę cd: możeSz jej 
Słuchać, ale nie możeSz jej rozPowSzechniać…

a więc to tak: jeStem właścicielem Płyty, 
ale właścicielem utworu jeSt autor.

towArrrrowe
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ale jeśli Prowadzę intereS, czy mogę 
odtwarzać PioSenki, aby Przyciągnąć 

klientów?

tylko, jeśli za to zaPłaciSz. Pamiętaj:  
gdy kuPujeSz Płytę tylko możeSz jej 

Słuchać.

sLuuuChAC
a w PrzyPadku twórcy oProgramowania 

komPuterowego?

 Program jeSt to  
także utwór: jeSt wynikiem 

PomySłowości człowieka.

a jak długo 
takie 

dzieło jeSt 
chronione?

całe życie autora i jeSzcze 
70 lat Po jego śmierci.

w niektórych krajach  
może to być tylko 50 lat. 

ooo…, to 
artySta  może 
żyć ze Swojej 

Pracy…!

na tak 
długo?  

a co Potem?

twórczość Staje Się właSnością Publiczną  
i reProdukowanie jeSt bezPłatne.

a co Się 
dzieje, jeśli 
wtedy ktoś 
Powie, że to 
jego Praca?

nie może. autorStwo jeSt wieczne.
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PirACtwo 
i 
PLAgiAt.

Piractwo to nieautoryzowane odtwarzanie, SPrzedaż, 
wyPożyczanie lub inne wykorzyStanie dzieła.  
w każdej PoStaci.

Skończyliście?
już zabieramy łuP, 

dziadku!

i nawet nic nie muSimy 
Płacić!

Plagiat to rozPowSzechnianie cudzego utworu w werSji 
oryginalnej albo w PoStaci oPracowania, Pod innym 
nazwiSkiem.

twój utwór? ale ja już to 
czytałam i autor był inny!

hm, i co wtedy?

w obu PrzyPadkach Są 
to naruSzenia Prawa 

autorSkiego i to jeSt 
PrzeStęPStwo! 

PrrrAwA!

ale możemy czaSem wykorzyStywać czyjś 
utwór, bez ProSzenia autora o zgodę?

to Prawda, na Przykład, kiedy w domu 
SłuchaSz muzyki dla Przyjemności…
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lub, dla celów edukacyjnych, gdy w 
Szkole uczą cię Sztuki lub literatury.

w 18-tym 
wieku…

i możeSz odtwarzać małe fragmenty 
dzieła dla wyjaśnienia zaSady.

racja: to jeSt Prawo do cytowania; 
wymieniaSz autora i źródło.

dzięki, to mi daje 
argumenty w rozmowie  

z rodzicami.

właśnie! będą cię 
Szanowali jako twórcę 

i właściciela Praw.

a jednak my twórcy  
mamy jakąś PrzySzłość…

teraźniejSzość i PrzySzłość!

no i co kolego…? hmm… muSzę 
Przyznać, że 
twoi rodzice 
niewłaściwie  
to widzą; gdy Się 
temu Przyjrzeć to, 
Po ProStu, możeSz 
mieć PrzySzłość 
jako artySta.

nieCh Zyje PrAwo 
Autorskie!

konieC
Opracowanie wersji polskiej: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej (WIPO) na podstawie publikacji wydanej w wyniku porozumienia WIPO i Państwowe-
go Instytutu Obrony Konkurencji i Ochrony Własności Intelektualnej (INDECOPI) w Limie (Peru) • Scenariusz 
i rysunki: Juan Acevedo •  Animacja: German Luna • Kolor: Maria Elena Sialer • Opracowanie projektu: 
Jorge Ilahuala
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