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MATERIAŁY 
ROZPOWSZECHNIANE 
PRZEZ MUZEA A OCHRONA 
PRAW OSÓB TRZECICH
CONTENTS SHARED BY MUSEUMS AND 
PROTECTION OF THE RIGHTS OF THIRD PARTIES

Rafał Golat
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Abstract: Museums’ activity requires creating and shar-
ing various kinds of content, information and communi-
cations, including those related to the organisation and 
promotion of exhibitions. It is essential for museums to 
share such contents taking into account the protection of 
the rights of third parties. In particular, one cannot forget 
about the protection of intangible goods which result from 
the legislation. Such goods are protected by exclusive rights 
whose violation may result in entitled persons filing specific 
claims, including financial ones, against a museum.

In museum practice two ranges of protected goods, i.e. 
personality rights and works protected by copyright, are of 
greatest significance. Personality rights, including images of 
particular people are regulated by the Polish Civil Code while 
their protection is provided for under the Act of 4 February 
1994 on Copyright and Rights Related to Copyright (Polish 
Journal of Laws of 2006, no 90, item 631 as amended). An 
example to illustrate the significance of both above-men-
tioned scopes of protection is the fact of museums utilizing 
photographs depicting images of various people, which are 

protected by copyright. The applicable law stipulates sig-
nificant restrictions of intangible goods’ protection which 
is manifested in two aspects, one related to time and the 
other to the subject-matter. On one hand, the protection of 
author’s economic rights is limited in time as such rights ex-
pire after the lapse of 70 years; whereas on the other, before 
such rights’ expiry, one may utilize works protected by them 
only if such utilization is justified by important reasons, in-
cluding social ones.

Restrictions in the second case, which legalise utilization 
of works still protected by copyright, result, to a great ex-
tent, from a regulation of fair use which has recently (with 
its binding force since 20 November 2015) been expanded 
on the scope of fair use of orphan works. Apart from per-
sonality rights and works, museums, in their popularizing 
activity, also have to include other intangible goods which 
they utilize for this activity. These include rights related to 
copyright, including artistic creations, regulated together 
with works by the above-mentioned act of law but also in-
dividual designations, including trademarks and databases.

Keywords: utilizing the rights of third parties, personality rights – images, copyright protection, designations – trade-
marks (logo), databases as legal assets.
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prawo w muzeach

Muzeum jest jednostką organizacją, której jednym z pod-
stawowych zadań jest upowszechnianie własnych zbiorów 
i wiedzy na ich temat, co przekłada się na kontakty z różny-
mi osobami i podmiotami, w tym ze zwiedzającymi, do któ-
rych adresowane są odpowiednie przekazy informacyjne.

 W dzisiejszych czasach możliwości prezentowania przez 
muzea zbiorów oraz realizowanych w związku z ich upo-
wszechnianiem przedsięwzięć zwiększa w istotny sposób 
zasoby internetu. Korzystanie z sieci generuje jednak tak-
że określone zagrożenia, dotyczące w szczególności ryzyka 
związanego z naruszeniami praw wyłącznych innych pod-
miotów. Z uwagi na tworzenie i rozpowszechnianie w ra-
mach działalności muzealnej różnorodnych materiałów 
i przekazów, w tym informacyjnych, edukacyjnych lub pro-
mocyjnych, np. związanych z organizacją wystaw czy pub-
likacją własnych wydawnictw, niezbędne jest korzystanie 
przez muzeum z różnego rodzaju chronionych dóbr nie-
materialnych. Istotne jest, aby korzystanie z dóbr objętych 
ochroną ustawową odbywało się bez naruszania praw osób 
trzecich, skutkującego ponoszeniem przez muzeum odpo-
wiedzialności z tego tytułu.

 Tworzenie i rozpowszechnianie przez muzea różnych tre-
ści (przekazów), przedstawione zostanie poniżej w kontek-
ście zasad ochrony podstawowych dóbr niematerialnych, 
tzn. dóbr osobistych, chronionych prawami autorskimi 
utworów, znaków towarowych oraz baz danych.

Dobra osobiste 
Dobra osobiste definiuje ogólnie art. 23. k.c. Stanowi on, 
że dobra osobiste człowieka, do których przepis ten zalicza 
m.in. cześć, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę 
korespondencji oraz twórczość naukową, artystyczną i ra-
cjonalizatorską, pozostają pod ochroną prawa cywilnego 
niezależne od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 W działalności muzeów – w związku z rozpowszechnia-
niem przez nie różnych treści – na uwagę zasługują, poza 
stanowiącą także dobro osobiste twórczością (por. uwagi 
niżej), zwłaszcza dwa rodzaje dóbr osobistych. Są to wize-
runek i tajemnica korespondencji, których ochrona została 
w sposób szczególny uregulowana w Ustawie z dnia 4 lute-
go 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
z 2006 r. nr 90. poz. 631. z późn. zm.), zwaną dalej „prawem 
autorskim”. 

 Zarówno w przypadku wizerunku, jak i tajemnicy kore-
spondencji kluczowe znaczenie ma wymóg uzyskania zgo-
dy osoby uprawnionej (której wizerunek został utrwalony, 
z reguły na fotografii) albo adresata listu na rozpowszech-
nienie wizerunku albo korespondencji (prywatnego listu). 
Biorąc pod uwagę to, że w zbiorach muzeów gromadzone 
są głównie fotografie z wizerunkami różnych osób oraz pisa-
ne przez nie albo do nich listy, mające określoną wartość hi-
storyczną, czyli powstałe wiele lat temu, ochrona dóbr oso-
bistych w tym zakresie ma ograniczone znaczenie. Jest tak 
ze względu na regulację art. 83. prawa autorskiego, prze-
widującego 20-letni limit ochronny. Z przepisu powyższego 
wynika mianowicie, że co prawda do roszczeń w przypadku 
rozpowszechnienia wizerunku osoby na nim przedstawio-
nej oraz rozpowszechnienia korespondencji bez wymaga-
nego zezwolenia osoby, do której została skierowana, sto-
suje się odpowiednio art. 78. ust. 1. prawa autorskiego, 

określającego roszczenia z tytułu naruszenia autorskich 
praw osobistych, z tym że roszczeń tych nie można docho-
dzić po upływie 20 lat od śmierci tych osób. 

 Trzeba jednak pamiętać o tym, że zarówno list, jak i fo-
tografia, to są – w myśl zasady – utwory w rozumieniu art. 
1. prawa autorskiego. Korzystanie z nich rozpatrywać nale-
ży zatem w kontekście przepisów prawa autorskiego (por. 
uwagi niżej), m.in. aż 70-letniego okresu ochrony (70 lat 
od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie), dopiero po 
upływie którego wygasają majątkowe prawa autorskie (por. 
art. 36. prawa autorskiego).

 Z uwagi na to, że gromadzone w muzeach fotografie 
pochodzą w większości sprzed 1994 r., czyli roku wejścia 
w życie prawa autorskiego, korzystanie z nich oceniać na-
leży z uwzględnieniem zasad ochrony, w tym jej ograni-
czeń, wynikających z wcześniejszych regulacji w tym zakre-
sie. Poprzednia ustawa o prawie autorskim z 1952 r. (Dz.U. 
z 1952 r. nr 34. poz. 234. z późn. zm.) przewidywała w art. 
2. par. 1., że utwór wykonany sposobem fotograficznym lub 
do fotografii podobnym jest przedmiotem prawa autorskie-
go, jeżeli na utworze uwidoczniono wyraźnie zastrzeżenie 
prawa autorskiego.

 W tym miejscu warta przytoczenia jest wskazówka Sądu 
Najwyższego, wynikająca z wyroku z 6 czerwca 2002 r. 
(sygn. akt I CKN 654/00, OSNC, nr 7.-8. z 2003 r., poz. 110.). 
W wyroku tym Sąd stwierdził, że przewidziane w art. 124. 
par. 1. pkt 3. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych odnowienie i przedłużenie 
zakresu ochrony autorskich praw majątkowych dotyczy tyl-
ko takich praw, które według ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. 
o prawie autorskim przysługiwały twórcy lecz na skutek 
upływu czasu wygasły.

 Do oceny, czy „stara” fotografia korzysta obecnie z ochro-
ny prawa autorskiego w zakresie majątkowych praw autor-
skich istotne jest wobec tego nie tylko to, czy upłynął już 
70-letni okres ochrony, wyliczony zgodnie z art. 36. prawa 
autorskiego, ale także to, czy fotografia ta była przedmiotem 
prawa autorskiego w rozumieniu wcześniej obowiązujących 
przepisów (Ustawy o prawie autorskim z 1952 r.).

Prawa autorskie
Poza fotografiami i listami muzea korzystają z wielu innych 
utworów, m.in. w związku z realizacją wystaw, konferencji 
czy wydawaniem publikacji, co przekłada się w praktyce na 
rozpowszechnianie różnego rodzaju treści i przekazów, nie 
tylko słownych.

 W tym aspekcie w pierwszej kolejności należałoby oce-
nić czy utwór, który muzeum chce rozpowszechnić, jest 
nadal chroniony w zakresie majątkowych praw autor-
skich, czyli czy prawa te już wygasły. Jeśli tak, to dalsze 
rozpowszechnianie dostępnego już powszechnie utworu, 
np. opublikowanego wcześniej w określonym wydawni-
ctwie, nie wymaga uzyskania stosownej licencji od pod-
miotu uprawnionego z tytułu majątkowych praw autor-
skich, gdyż prawa te już nie istnieją w obrocie prawnym 
w związku z ich wygaśnięciem.

 Majątkowe prawa autorskie wygasają po upływie 70 lat 
od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie, wyznaczają-
ce początek 70-letniej ochrony. Podstawową zasadą jest li-
czenie tego okresu od końca roku, w którym zmarł twórca  
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utworu (art. 36. pkt 1. prawa autorskiego). W świetle tej 
zasady ustawowej w 2016 r. z ochrony w zakresie majątko-
wych praw autorskich nie korzystają zatem utwory, których 
znani twórcy zmarli w 1945 r. albo wcześniej. Jeśli muzeum 
chce wykorzystać utwór, do którego majątkowe prawa au-
torskie już wygasły, pozostaje dbałość o ochronę osobistych 
praw autorskich, będących prawami niewygasającymi (art. 
16. prawa autorskiego). Szczególnie istotne jest pamiętanie 
o tym, aby rozpowszechniane utwory oznaczać nazwiskami 
ich znanych twórców oraz unikać nieuzgodnionych z osoba-
mi uprawnionymi zmian w utworach. Po śmierci twórcy do 
wykonywania osobistych praw autorskich, z mocy ustawy, 
uprawnieni są jego bliscy, tzn. w pierwszej kolejności jego 
małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni (dzieci, wnuki 
itd.), rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa (art. 78. ust. 
2. i 3. prawa autorskiego).

 A co w sytuacji gdy utwór, który muzeum chce wyko-
rzystać w związku ze swoją działalnością, nadal chroniony 
jest majątkowymi prawami autorskimi? Jest to zagadnie-
nie problematyczne w stosunku do utworów, które nie są 
tworzone na zamówienie muzeum. Jeśli bowiem muzeum 
zamawia np. napisanie artykułu lub wykreowanie określo-
nego utworu graficznego, w umowie z twórcą jako wyko-
nawcą można zawrzeć odpowiednie postanowienia, prze-
widujące albo przeniesienie na muzeum majątkowych praw 
autorskich, albo udzielenie muzeum stosownej licencji. 

 Znacznie bardziej skomplikowanie przedstawia się pod 
tym formalno-prawnym względem sytuacja, w której mu-
zeum nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem 
uprawnionym, mogącym wyrazić zgodę na eksploatację 
określonego utworu. Te komunikacyjne trudności mogą 
wynikać z różnych okoliczności, np. braku możliwości usta-
lenia, kto jest twórcą branego pod uwagę utworu albo, jeśli 
podmiot uprawniony jest znany, nieposiadania przez muze-
um danych adresowych (korespondencyjnych). 

 Jeśli muzeum nie może z różnych względów skontak-
tować się z podmiotem uprawnionym, należałoby ocenić, 
czy w danym przypadku skorzystanie z utworu koniecznie 
wymaga zgody tego podmiotu. Chodzi o sprawdzenie, czy 
muzeum nie może powołać się na licencję ustawową, prze-
widzianą w regulacji dozwolonego użytku utworów (art. 
23. i nast. prawa autorskiego). Te przypadki dozwolonego 
użytku utworów, na które w kontekście działalności muze-
ów warto w szczególności zwrócić uwagę to: 1) przypadki 
dozwolonego „przedruku”, określone w art. 25. prawa au-
torskiego (istotne z punktu widzenia wydawanej przez mu-
zea prasy), 2) użytek dotyczący informacyjnego korzystania 
z utworów udostępnianych podczas różnych aktualnych 
wydarzeń, np. związanych z otwieraniem wystaw, w spra-
wozdaniach o tych wydarzeniach (art. 26. prawa autorskie-
go), 3) również informacyjny użytek, którego przedmiotem 
mogą być m.in. mowy wygłaszane na publicznych rozpra-
wach oraz fragmenty publicznych wystąpień lub wykładów 
(art. 26.1 prawa autorskiego) oraz 4) dozwolony cytat (art. 
29. prawa autorskiego, w brzmieniu obowiązującym od 20. 
listopada 2015 r. – wskutek wejścia w tej dacie nowelizacji 
z dnia 11 września 2015 r. prawa autorskiego, opublikowa-
nej w Dz.U. z 2015 r., poz. 1639.) – przepis ten dopuszcza 
przytaczanie w utworach stanowiących samoistną całość, 
w zakresie uzasadnionym celami cytatu, poza urywkami 
rozpowszechnionych utworów lub drobnymi utworami 

w całości, także rozpowszechnionych utworów plastycznych 
i utworów fotograficznych.

 Poza tym na odrębną sygnalizację zasługują dwa za-
kresy licencji ustawowych. Po pierwsze od 20 listopada 
2015 r., na mocy powołanej wyżej nowelizacji z dnia 11 
września 2015 r., zmieniony został istotnie art. 28. prawa 
autorskiego. Zmiana ta jest o tyle ważna, że oprócz biblio-
tek, archiwów i szkół uregulowane w tym przepisie licencje 
ustawowe odniesione są obecnie także do innych instytu-
cji publicznych, w tym muzeów. Na przykład zgodnie z art. 
28. ust. 1. pkt 3. prawa autorskiego muzea mogą udostęp-
niać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za po-
średnictwem końcówek systemu informatycznego (termi-
nali) znajdujących się na ich terenie. Po drugie w ramach 
powyższej nowelizacji zmieniony został w istotny sposób 
art. 33.3 prawa autorskiego, w którym uwzględniono treść 
uchylonego jednocześnie pkt 2. art. 33. prawa autorskie-
go. W aktualnym brzmieniu art. 33.3 prawa autorskiego 
pozwala muzeom na szersze niż przed 20 listopada 2015 r. 
korzystanie z utworów w celu reklamy swoich wystaw, nie 
tylko poprzez ich rozpowszechnianie w publikacjach (wy-
dawnictwach) promocyjnych, w tym katalogach, ale także 
w innych materiałach rozpowszechnianych w celu promocji 
wystawy, w tym poprzez internet, jak również poprzez inne 
udostępnianie utworów, m.in. ich wystawianie. 

 Jeżeli chodzi o chronione prawami autorskimi zbiory 
muzeów to wspomnieć należy, że od 20 listopada 2015 r. 
zwiększyła się możliwość ich udostępniania w internecie, 
a to ze względu na wejście od tego dnia w życie nowych 
rozwiązań ustawowych, przewidujących z jednej strony do-
zwolony użytek utworów osieroconych, z drugiej zaś – ko-
rzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym 
(oddz. 5. i 6. rozdz. 3. prawa autorskiego).

 Utworami osieroconymi są m.in. utwory opublikowane 
w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formach 
publikacji drugiej, znajdujące się w zbiorach muzeów, jeżeli 
uprawnieni, którym przysługują autorskie prawa majątko-
we do tych utworów (w zakresie dwóch pól eksploatacji: 
zwielokrotniania tych utworów oraz ich publicznego udo-
stępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich do-
stęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym) nie zostali 
ustaleni lub odnalezieni, pomimo przeprowadzenia przez 
muzeum starannych poszukiwań (art. 33.5 i art. 35.6 pra-
wa autorskiego). Natomiast znajdujące się w zbiorach mu-
zeów utwory mogą zostać uznane za utwory niedostępne 
w obrocie handlowym, jeśli są to utwory opublikowane 
w książkach, dziennikach, czasopismach lub w innych for-
mach publikacji drugiej i jeżeli utwory te są niedostępne dla 
odbiorców w obrocie za zezwoleniem uprawnionych, któ-
rym przysługują autorskie prawa majątkowe do tych utwo-
rów w zakresie dwóch wskazanych powyżej pól eksploata-
cji, ani w postaci egzemplarzy wprowadzanych do obrotu 
w liczbie zaspokajającej racjonalne potrzeby odbiorców, ani 
w drodze ich udostępnienia publicznego w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, czyli w internecie. Muzea mogą z takich 
utworów korzystać w zakresie dwóch powyższych pól eks-
ploatacji, na zasadach określonych w oddz. 6. rozdz. 3. pra-
wa autorskiego, jeśli utwory niedostępne w obrocie handlo-
wym w powyższym rozumieniu zostały opublikowane po raz 
pierwszy na terytorium RP przed 24 maja 1994 r. (art. 35.10  
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prawo w muzeach

prawa autorskiego). Rozwiązanie to może znaleźć zastoso-
wanie np. w przypadku publikacji wydanych w niedużym 
nakładzie w latach 50. XX w., które nie były wznawiane i za-
poznanie się z którymi wymaga przyjścia przez zaintereso-
waną osobę do instytucji, w zbiorach której publikacja taka 
się znajduje, np. do muzeum lub biblioteki. 

 Poza korzystaniem z utworów w rozpowszechnianych 
przez muzea przekazach, powstać może potrzeba rozpo-
wszechnienia także przedmiotów praw pokrewnych, np. 
artystycznych wykonań, utrwalanych w związku z wystę-
pami artystów, towarzyszącymi organizowanym przez mu-
zea wydarzeniom, np. koncertom. Ochrona przedmiotów 
praw pokrewnych uregulowana została w sposób szczegól-
ny w rozdz. 11. prawa autorskiego, z odesłaniami do od-
powiedniego stosowania przepisów, dotyczących utworów 
(art. 92., art. 100. i art. 101. prawa autorskiego). W tym 
kontekście warto zasygnalizować, że 1 sierpnia 2015 r. we-
szła w życie nowelizacja z dnia 15 maja 2015 r. prawa au-
torskiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 994.), przewidująca dostoso-
wanie prawa polskiego do wymogów unijnych w zakresie 
wydłużenia czasu ochrony z 50 do 70 lat majątkowych praw 
pokrewnych do rozpowszechnionych artystycznych wyko-
nań, utrwalonych na fonogramach oraz praw pokrewnych 
do rozpowszechnionych fonogramów (art. art. 89.1 i art. 95. 
prawa autorskiego). Wydłużenie ochrony w tym zakresie 
dotyczy tych artystycznych wykonań i fonogramów, które 
w dniu 1 listopada 2013 r. podlegały ochronie na podstawie 
przepisów dotychczasowych, oraz do artystycznych wyko-
nań i fonogramów powstałych po tym dniu (por. art. 2. ust. 
1. powyższej nowelizacji).

Oznaczenia (znaki, logo)  
w przekazach muzealnych
W związku z rozpowszechnianiem różnych przekazów mu-
zea korzystają także z oznaczeń indywidualizujących. Są to 
przede wszystkim logo, opracowywane na potrzeby kon-
kretnych przedsięwzięć, np. corocznych konferencji, albo 
znaki towarowe lub firmowe wyróżniające przedsiębiorców 
lub inne podmioty w ich bieżącej działalności.

 Problematyka korzystania przez muzea z oznaczeń in-
dywidualizujących (ich rozpowszechnianie) ma dwa pod-
stawowe konteksty. Po pierwsze muzea same posługują 
się swoimi oznaczeniami np. w celach promocyjnych. Są to 
m.in. logo konstruowane z wykorzystaniem nazwy muzeum 
(pełnej lub skróconej) oraz charakterystycznych elemen-
tów graficznych. W tym przypadku muzeum, jako „właści-
ciel” oznaczeń może je swobodnie wykorzystywać, w tym 
rozpowszechniać, np. sygnując nimi własne publikacje 
lub umieszczając je na swojej stronie www. Newralgiczny 
w tym kontekście jest aspekt tworzenia (zamawiania) ozna-
czeń. Z uwagi na to, że projekt graficzny czy słowno-graficz-
ny oznaczenia stanowi utwór, muzeum zamawiając taki pro-
jekt powinno zadbać o umowne nabycie majątkowych praw 
autorskich do niego w odpowiednim zakresie. Kwestia na-
bycia przez muzeum tych praw do oznaczenia np. logo jest 
istotna także wówczas, gdy oznaczenie jest pozyskiwane 
przez muzeum w drodze konkursu, w celu wyboru najlep-
szej propozycji (projektu). Postanowienia dotyczące nabycia 
majątkowych praw autorskich do oznaczenia powinny zo-
stać przewidziane w regulaminie konkursu, zaś osoba, która 

wygra konkurs, czyli autor zwycięskiego projektu, powinien 
podpisać stosowne oświadczenie o przeniesieniu majątko-
wych praw autorskich na muzeum (art. 53. prawa autor-
skiego wymaga dla przeniesienia tych praw zachowania for-
my pisemnej pod rygorem nieważności). Po drugie muzea 
rozpowszechniają oznaczenia, także logo innych podmio-
tów, np. sponsorów lub instytucji, z którymi współpracują. 
Posłużenie się przez muzeum oznaczeniem innego podmio-
tu powinno wynikać z podjętych z nim ustaleń, np. umowy 
sponsorskiej, która obliguje sponsora do przekazania logo, 
a muzeum do umieszczenia go na określonych materiałach 
lub w konkretnych miejscach. Wykorzystanie przez muzeum 
cudzych oznaczeń bez wiedzy i zgody podmiotów upraw-
nionych jest problematyczne przede wszystkim z dwóch 
względów: z jednej strony, mimo promocyjnego kontekstu, 
działanie takie może zostać uznane za naruszenie cudzych 
praw, w szczególności praw autorskich lub praw własności 
przemysłowej, jeśli wykorzystane oznaczenie zostało zgło-
szone i zarejestrowane jako znak towarowy; z drugiej strony 
rozpowszechnienie cudzego oznaczenia może zostać uzna-
ne za usługę reklamową, której wykonanie może budzić 
wątpliwości w przypadku braku umownego uzgodnienia 
warunków, na jakich usługa ta jest przez muzeum realizo-
wana. W wypadku usługi reklamowej pojawiają się także 
kwestie dotyczące zobowiązań podatkowych.

Bazy danych
W szczególny sposób chronione są bazy danych. Korzystanie 
z nich, w tym ich rozpowszechnianie, wymaga wzięcia pod 
uwagę dwóch zakresów ochrony baz danych. Po pierwsze 
bazy danych mogą być utworami w rozumieniu prawa au-
torskiego, biorąc pod uwagę ich układ oraz zestawienia 
i dobór zgromadzonego w nich materiału (art. 3. prawa au-
torskiego). Przy korzystaniu z twórczej bazy danych stoso-
wać należy uwarunkowania, wynikające z przepisów prawa 
autorskiego. 

Niezależnie od tego, czy baza danych jest twórcza, czy też 
nie można jej przypisać statusu utworu, może się okazać, że 
jest ona chroniona w sposób szczególny, na zasadach prze-
widzianych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych (Dz.U. nr 128. poz. 1402. z późn. zm.). Ta szczególna 
ochrona powinna być odnoszona do większych i profesjo-
nalnych baz danych, gdyż zgodnie z art. 2. ust. 1. pkt 1. po-
wyższej ustawy jako bazę danych rozumie się zbiór danych 
lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgroma-
dzonych według określonej systematyki lub metody, indy-
widualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środka-
mi elektronicznymi, wymagający istotnego co do jakości lub 
ilości nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfi-
kacji lub prezentacji jego zawartości. Chodzi zatem w tym 
kontekście zasadniczo o bazy danych, których produkcja od-
powiednio dużo kosztuje.

 Odnośnie do wykorzystywania baz danych przez muzea 
na potrzeby ich działalności, w tym poprzez umieszczanie 
zawartości baz danych w różnego rodzaju rozpowszech-
nianych przez muzea materiałach, problem dotyczy baz 
danych, wyprodukowanych przez inne podmioty. Bowiem 
w przypadku baz danych, których producentem jest mu-
zeum, to jemu przysługują wyłączne prawa majątkowe do 
chronionej w sposób szczególny bazy danych, czyli prawo  
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pobierania danych i wtórnego ich wykorzystywania w ca-
łości lub istotnej części, co do jakości lub ilości (art. 6. 
ust. 1. Ustawy o ochronie baz danych). Wtórne wykorzy-
stanie rozumiane jest jako publiczne udostępnienie bazy 
danych w dowolnej formie, w szczególności poprzez roz-
powszechnienie, bezpośrednie przekazywanie lub najem. 
Wtórnym wykorzystaniem bazy danych będzie zatem np. 
udostepnienie jej treści osobom zwiedzającym muzeum 
poprzez umieszczenie bazy danych na stronie interneto-
wej muzeum.

 Jeśli muzeum nie jest producentem bazy danych, któ-
rą chce wykorzystać, ani też nie ma zgody podmiotu wy-
łącznie uprawnionego na skorzystanie z chronionej bazy 
danych, np. poprzez jej rozpowszechnienie, co do zasa-
dy należałoby skontaktować się z tym podmiotem w celu 

uzyskania odpowiedniego uprawnienia (licencji) w tym za-
kresie. Nie znaczy to, że w każdym przypadku zgoda produ-
centa bazy danych na skorzystanie z niej jest wymagana. 
Na przykład wolno korzystać z istotnej – co do jakości lub 
ilości – części rozpowszechnionej bazy danych w charakte-
rze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze 
wskazaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnio-
ne niekomercyjnym celem, do którego wykorzystano bazę 
(art. 8. ust. 1. pkt 2. Ustawy o ochronie baz danych). Poza 
tym należy zaznaczyć, że szczególna ochrona baz danych 
trwa znacznie krócej niż ochrona utworów w prawie autor-
skim, gdyż w przypadku baz danych udostępnionych pub-
licznie ochrona ta wygasa z upływem 15 lat następujących 
po roku, w którym doszło do udostępniania bazy danych po 
raz pierwszy (art. 10. Ustawy o ochronie baz danych). 

Streszczenie: Działalność muzeów wymaga tworzenia 
i rozpowszechniania różnego rodzaju materiałów, informa-
cji i przekazów, m.in. w związku z organizacją i promocją wy-
staw. Bardzo istotne jest, aby rozpowszechnianie przez muze-
um różnych treści odbywało się z uwzględnieniem ochrony 
praw osób trzecich. W szczególności ważna jest w tym kon-
tekście wynikająca z przepisów ustawowych ochrona róż-
nego rodzaju dóbr niematerialnych. Dobra te chronione 
są prawami wyłącznymi, których naruszenie może skutko-
wać wystąpieniem przeciw muzeum przez osoby upraw-
nione z określonymi roszczeniami, w tym finansowymi. 
Największe znaczenie w praktyce muzealnej mają dwa za-
kresy dóbr chronionych, tzn. dobra osobiste oraz chronio-
ne prawami autorskimi utwory. Dla dóbr osobistych, do 
których należą m.in. wizerunki poszczególnych osób pod-
stawową regulacją jest Kodeks cywilny, natomiast zasa-
dy ochrony utworów określa Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 
90., poz. 631. z późn. zm.). Przykładem ilustrującym znacze-
nie obu powyższych zakresów ochronnych jest korzystanie 
przez muzea z chronionych prawami autorskimi fotografii, 

utrwalających wizerunki różnych osób. Obowiązujące pra-
wo przewiduje istotne ograniczenia ochrony dóbr niemate-
rialnych, przejawiające się zasadniczo w dwóch aspektach, 
czasowym i przedmiotowym. Z jednej strony ochrona ma-
jątkowych praw autorskich jest czasowo limitowana, gdyż 
prawa te wygasają po upływie 70-letniego okresu. Z drugiej 
strony, przed wygaśnięciem tych praw można wyjątkowo ko-
rzystać z chronionych nimi utworów, jeśli korzystanie takie 
jest uzasadnione istotnymi względami, w tym społecznymi.  
 Ograniczenia w tym drugim zakresie, legalizujące korzystanie 
z utworów chronionych jeszcze majątkowymi prawami autor-
skimi, wynikają zasadniczo z regulacji dozwolonego użytku, 
który niedawno (z mocą obowiązującą od 20 listopada 2015 r.) 
poszerzony został m.in. o zakres dozwolonego użytku utwo-
rów osieroconych. Poza dobrami osobistymi i utworami muzea 
w swojej upowszechniającej działalności muszą uwzględniać 
ochronę także innych dóbr niematerialnych, którymi się w tej 
działalności posługują. Są wśród nich przedmioty praw po-
krewnych, w tym artystyczne wykonania, uregulowane w po-
wyższej ustawie razem z utworami, ale także m.in. oznaczenia 
indywidualizujące, w tym znaki towarowe oraz bazy danych. 

Słowa kluczowe: korzystanie z dóbr osób trzecich, dobra osobiste – wizerunek, ochrona praw autorskich, oznaczenia 
– znaki towarowe (logo), bazy danych jako dobra prawne.
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