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ZDJĘCIE JAKO UTWÓR FOTOGRAFICZNY

Nie każde zdjęcie jest utworem fotografi cznym, tak samo nie każdy obraz zasłu-

guje na miano dzieła. W tym właśnie tkwi sztuka. Jak pisał J. Kohler: „fotografi a jako 

sztuka korzysta z ochrony udzielonej utworom artystycznym. Jest ona sztuką, jak 

każda inna, a względność jej uznania jest taka sama jak w przypadku jakiejkolwiek 

innej sztuki, jak zamysł twórczy jawiący się w mniejszym lub większym stopniu do 

realizacji w danej chwili, bądź też będący dziełem przypadku1”. We współczesnym 

świecie cyfryzacji przekaz za pomocą obrazu dociera szybciej do odbiorcy niż słowo 

i jest stosunkowo prosty do wytworzenia. Może on zawierać więcej informacji niż 

przekaz pisemny, a przetwarzanie danych zawartych w ilustracji wymaga mniej czasu 

i zdolności od odbiorcy. Stąd też można zaobserwować rosnącą popularność prze-

pływu informacji za pomocą obrazu i wiążącą się nieuchronnie z tym procesem ros-

nącą rolę fotografi i. Należy przy tym zauważyć, iż fotografi a jest nie tylko istotnym 

elementem reklam, lecz także jest obecna w wielu innych dziedzinach medycyny, 

edukacji czy też nauki. Wykorzystanie zdjęcia jako nośnika informacji staje się coraz 

bardziej powszechne i dotyka niemalże każdej sfery aktywności człowieka.

Doniosłość znaczenia fotografi i rodzi problem jej ochrony. W związku z tym 

powstają dwa pytania: czy można uznać fotografi ę za sztukę i jaka jest różnica mię-

dzy zdjęciem a utworem fotografi cznym. Jak zauważa R.M. Sarbiński, odmowa przy-

miotu sztuki fotografi i odbiera jej możliwość ochrony na podstawie prawa autor-

skiego, co stanowi jej jawną dyskryminację2. Specyfi ka fotografi i polega na tym, 

iż polega ona na rejestracji rzeczywistości, nie zaś na jej tworzeniu, stąd też prze-

jawy twórczości w fotografi i przez wiele lat były dyskusyjne. I choć dziś w usta-

wie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych3 wyraźnie 

wskazano w artykule pierwszym, iż utwór fotografi czny obok utworów plastycz-

nych, lutniczych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-

1 J. Kohler, Kunstwerkrecht, Stuttgart 1908, s. 3 [w:] R.M. Sarbiński, Utwór fotografi czny i jego twórca 
w prawie autorskim, Zakamycze 2004.

2 R.M. Sarbiński, Utwór fotografi czny i jego twórca w prawie autorskim, Zakamycze 2004, s. 16.
3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Dz. U. z 1994 r. 

Nr 24, poz. 83 i nr 43, poz. 170.
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-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych i słowno-muzycznych, scenicznych, 

sceniczno-muzycznych, choreografi cznych, pantomimicznych i audiowizualnych jest 

przedmiotem ochrony prawa autorskiego, wciąż odpowiedź na pytanie, czym jest 

utwór fotografi czny i czy można uznać go za formę artyzmu, nie jest jednoznaczna.

Przywołana ustawa nie zawiera defi nicji utworu fotografi cznego ani też przed-

miotu ochrony prawa autorskiego. Ustawodawca kierował się ochroną interesów 

autorów, stąd też przyjęto stosowaną przez sztukę siatkę pojęć, nieuzupełnioną 

o defi nicje legalne. Pozostawiono tym samym dużą rolę orzecznictwu i doktrynie. 

Należy jednak zauważyć, iż w ustawie wyliczono przykłady chronionych dóbr. Kata-

log został poszerzony o kategorie, które nie są stricte związane ze sztuką (jak choćby 

wzornictwo przemysłowe), lecz ze względu na swój społeczny i gospodarczy charak-

ter przyznano im także ochronę. W związku z powyższym należy wpierw pochylić 

się nad wykładnią słów „fotografi a” oraz „utwór”, by móc następnie zdefi niować 

pojęcie „utworu fotografi cznego”.

Fotografi a pochodzi od greckich słów photos – światło i grapho – piszę, rysuję. 

Pierwszy raz termin został użyty przez J. Herschela w 1883 roku dla określenia 

obrazu powstałego w camera obscura. Fotografi a szybko zdobyła wielką popularność 

i stała się działalnością artystyczną. Początkowo fotografi ę defi niowano ze szcze-

gólnym uwzględnieniem sposobu jej wykonania, ergo elementu technicznego. I tak 

przykładowo według B. Michalskiego, „zdjęcie to przedstawienie środkami technicz-

nymi dwuwymiarowego obrazu trójwymiarowej rzeczywistości w jednym, określonym 

momencie, zwanym też punktem czasowym”4. Dla A. Szewca utwór fotografi czny to 

utwór wykonany techniką fotografi czną, tj. przy pomocy światła i dowolnego mate-

riału światłoczułego5. Takie pojmowanie fotografi i na gruncie prawa autorskiego jest 

jednak kontrowersyjne. Po pierwsze, koncentrując się na wykonaniu zdjęcia, zaciera 

się granica między samym utworem a jego egzemplarzem. Po drugie, dynamiczny 

rozwój technologiczny sprawia, iż sposób wykonania zdjęcia również ulega zmia-

nom. Defi nicję fotografi i należałoby zatem oprzeć o samą jej istotę. Stąd też słuszny 

wydaje się pogląd R.M. Sarbińskiego, który większą rolę przypisuje defi nicjom foto-

grafi i jako formy sztuki. I tak też według S. Wojneckiego rdzeniem fotografi i jest 

„automatyczne kodowanie rzeczywistości, naśladujące kod wzroku i nadające zdjęciu 

rangę prawdy zmysłów. (…) Fotografi ę oddziela od rzeczywistości bariera umysłu 

ludzkiego”6. Można zatem powiedzieć, iż fotografi ą jest stworzony przez człowieka 

za pomocą dostępnych technik obraz dwuwymiarowy, oddający świat rzeczywisty, 

rzecz lub osobę.

Po zdefi niowaniu samej fotografi i, należy teraz zastanowić się, czym jest utwór 

na gruncie prawa polskiego. Nie każdej bowiem fotografi i można przypisać charak-

ter utworu w rozumieniu ustawy. Zgodnie bowiem z art. 1 ustawy Prawo autorskie: 

„przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywi-

dualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, prze-

4 R.M. Sarbiński, op. cit, s. 16.
5 Ibidem, s. 62.
6 S. Wojnecki, Moja refl eksja nad sytuacją sztuce, „Obscura” 1983, nr 9.
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znaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)7”. Ustawodawca wskazuje zatem, iż utworem 

jest dobro niematerialne, które w odróżnieniu od materialnego nośnika, na którym 

najczęściej zostaje utrwalone, musi spełniać następujące cechy: stanowić rezultat 

pracy osoby fi zycznej, być przejawem działalności twórczej oraz mieć indywidualny 

charakter. Jak zauważa W. Orżewski, również utwór niedokończony zasługuje na 

ochronę pod warunkiem, iż osoby trzecie będą miały możliwość zapoznania się 

z nim8. Warto tutaj zauważyć, iż utwór będzie podlegać ochronie prawnej nieza-

leżnie od zdolności prawnej twórcy, wartości artystycznej dzieła, a także faktu, czy 

powstanie i rozpowszechnianie dzieła było zgodne z prawem. Określenie „przejaw” 

oznacza każde działanie, które zostało uzewnętrznione. Nie ma zatem przymiotu 

utworu idea, pomysł czy metoda tworzenia dzieła. „Działalność twórcza” jako cecha 

determinująca uznania danego obiektu za utwór przeważa o sposobie, w jaki musiał 

on powstać. I tak też istotne jest, aby nowy utwór stanowił rezultat samodzielnej 

pracy człowieka o charakterze kreacyjnym. Stąd też rodzi się pytanie, czy fotogra-

fi a jako szczególny sposób rejestracji rzeczywistości może zostać uznana za utwór? 

Judykatura i ustawodawca pozytywnie odpowiedzieli na to pytanie, jednakże pod-

kreślano, iż słowo „może” nie zawsze oznacza konieczność uznania danego zdjęcia 

za przedmiot ochrony prawa autorskiego. W orzecznictwie podkreślano, iż istotnym 

elementem dobra chronionego prawem autorskim jest jego indywidualny charak-

ter, a także jego oryginalność. O jego twórczym charakterze decyduje jego odręb-

ność od innych produktów, wskazująca na jego subiektywizm. Praca musi zawierać 

indywidualny sposób wyrażania własnej refl eksji nad rzeczywistością, którą można 

przypisać do konkretnego autora dzieła. Również i w fotografi i jest to możliwe. 

Zgodnie z koncepcją statystycznej jednorazowości M. Kummera, indywidualność 

dzieła opiera się na tym, iż nie zostało ono wytworzone w przeszłości i jest bardzo 

nikła szansa na wytworzenie go w przyszłości. Koncepcja ta, jak zauważają J. Barta 

i R. Markiewicz, jest jedynie konsekwencją istnienia dzieła o charakterze indywidual-

nym9. Większą wagę warto zatem przypisać charakterowi powstania utworu, miano-

wicie czy był on wynikiem pracy rutynowej i szablonowej, czy też pracy specjalistów. 

Zdjęcie z pewnością wykazuje cechę indywidualności i jej kształt zależy także od jej 

twórcy. Spełnienia przesłanki twórczości można doszukać się przykładowo w dobo-

rze elementów, oświetleniu, punkcie widzenia, koncepcji obrazu czy też ustaleniu 

ostrości, głębi i perspektywy obrazu. Co więcej, fotografem nie musi być zawsze 

osoba, która fi zycznie wykonała zdjęcie poprzez naciśnięcie odpowiedniego przyci-

sku. Twórca utworu fotografi cznego jest wizjonerem, który zaplanował wygląd sce-

nerii i sposób dobrania odpowiedniego sprzętu, który najlepiej odda jego pomysł 

na dane ujęcie. Od decyzji fotografa zależy zatem wybór kadru, oświetlenia, jak i też 

decyzja o doborze sprzętu czy też elementów kompozycyjnych. Tym samym doko-

7 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Dz. U. z 1994 r. Nr 

24, poz. 83 i nr 43, poz. 170.
8 W. Orżewski, Fotograf, fotografi a, prawo, Warszawa 2006, s. 51.
9 J. Barta, M. Czajowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszwa 1995.
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nuje on własnego, indywidualnego wyboru, który ma wpływ na ostateczny efekt jego 

pracy – fotografi i. Konkludując, aby nadać fotografi i przymiot utworu nie może ona 

mieć postaci prostej dokumentacji i musi stanowić samodzielną pracę artysty. Winna 

ona wykazywać osobliwe cechy charakterystyczne autora, które przemawiałyby za 

uznaniem jej za sztukę. W jednym ze swych wyroków Sąd Najwyższy przyjął, iż 

utworowi fotografi cznemu należy się ochrona wówczas, gdy nosi on cechę osobistej 

twórczości. Nie można uznać za utwór fotografi czny zdjęcia, które polega tylko na 

rejestracji rzeczywistości i nie ma znamion oryginalności ani też cech o charakterze 

osobistym10.

Trudno się nie zgodzić z poglądem Sądu Najwyższego, jednak pojmowanie 

utworu fotografi cznego jako oryginalnej twórczości, wywołującej osobliwe uczucia 

u odbiorcy, może w praktyce okazać się wręcz niemożliwe. Każde zdjęcie może 

wywoływać emocje u jednego adresata, dla drugiego zaś pozostanie ono obojętne. 

Każde zdjęcie polega na rejestracji rzeczywistości, ponieważ, jak wykazano w niniej-

szej pracy, jest to fundamentalna cecha fotografi i. Nie można wykonać dwa razy 

tego samego zdjęcia, niezależnie od włożonych starań w jego wykonanie. Nastrój, 

warunki atmosferyczne, wiek prezentowanych obiektów – to wszystko ulega ciągłej 

zmianie, co prowadzi do wniosku, iż każde zdjęcie jest w pewnym sensie oryginalne. 

Wydaje się jednak, iż „znamiona oryginalności” to coś więcej niż tylko wykazanie, 

iż nie ma identycznego obiektu na rynku. Każdy utwór musi być niepowtarzalny, 

zaskakujący i stanowić formę przekazu pewnych ukrytych treści przez jego twórcę. 

Nie każde zdjęcie wykazuje cechy twórczości, choć z pewnością jest to kwestią uzna-

niową, czy można daną fotografi ę uznać za sztukę, czy też nie. Postawienie sztywnej 

granicy, co można uznać za utwór, nie jest możliwe, ponieważ samo pojęcie sztuki 

jest nieprecyzyjne. Należy również zauważyć, iż we współczesnym świecie to nie 

odbiorca decyduje, czy obiekt można uznać za dzieło sztuki. Na rynku sztuki to 

pośrednik ma decydujący głos, nadający wartość przedmiotom w obrocie. Świat war-

tości ekonomicznych przesłonił wartości estetyczne, jakimi dawniej kierowano się 

przy defi niowaniu dzieła sztuki. Twórczość jest zatem kreowana, nie zaś odkrywana. 

Analiza zdjęcia jako utworu fotografi cznego nie podąża za obecnymi zmianami na 

rynku i w dalszym ciągu jest defi niowana poprzez pryzmat wywoływanych wrażeń 

u odbiorcy. Analiza twórczości w oparciu o ustawę, nie zaś o zjawiska występujące 

na rynku, mogą w przyszłości prowadzić do wielu nieporozumień i sporów na tle 

uznaniowości danego zdjęcia za utwór. Stąd też należałoby w przyszłości jeszcze raz 

pochylić się nad defi nicją utworu w rozumieniu ustawy i dostosować ją do potrzeb 

rynkowych.

W świetle przepisów komentowanej ustawy należy zauważyć, iż przedmiotem 

prawa autorskiego jest także opracowanie cudzego utworu, dokonane bez naruszenia 

praw utworu pierwotnego. W doktrynie wykształcił się podział na utwory samoistne 

(niezależne) i niesamoistne (zależne). Do tych pierwszych zalicza się utwory, które 

nie powstały na podstawie innego dzieła i stanowią jedynie pomysł samego autora. 

Do utworów niesamoistnych, oprócz opracowań, zalicza się również zbiory utworów, 

10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1976 r., sygn. IV CR 127/76, http://lex.amu.edu.pl/.
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utwory zbiorowe, a także utwory wraz z zapożyczeniami, które tylko w części zawie-

rają elementy twórczości innego artysty. Ustawa jako formy utworu niesamoistnego 

wymienia na przykład przeróbkę, tłumaczenie i adaptację. W celu uznania dzieła, 

w którym autor bazował na innym dziele sztuki, za utwór w rozumieniu ustawy, 

musi ono stanowić przejaw nowego, twórczego i indywidualnego działania twórcy 

i w wielu przypadkach musi ponadto uzyskać zezwolenie autora dzieła, do któ-

rego się odwołuje. Co więcej, zezwolenie to nie może zostać cofnięte. Jak zauważa 

W. Orżewski, zgodnie z ustawą pierwotny autor ma prawo do cofnięcia swojej zgody 

w przeciągu pięciu lat od daty zezwolenia, jeżeli nie został on już wcześniej wyko-

rzystany11. Dalej Orżewski wskazuje, iż twórczego charakteru z pewnością nie można 

przypisać fotografi om odtwarzającym wiernie wzory, rzeźby, modele czy też inne 

utwory, ponieważ stanowią one jedynie sposób zwielokrotnienia utworu lub też jego 

popularyzacji, nie zaś jego opracowaniu. Opracowanie musi zawierać komentarz 

twórcy, subiektywną refl eksję nad utworem, często również dalej idące wnioski. Także 

pomniejszenia, powiększenia czy też zdjęcia czarno-białe, tudzież z efektem sepii, nie 

stanowią opracowania. Przykładowym utworem zależnym będzie fotografi a pomnika, 

wykazująca cechy indywidualne twórcy, jego osobisty stosunek do reprezentowanego 

dzieła. Twórca, który wykorzystuje w swej pracy czyjś materiał, jest zawsze zobligo-

wany do podania informacji wskazujących na tożsamość twórcy dzieła pierwotnego, 

a także tytułu pracy.

Od opracowania należy odróżnić utwór, który powstał jedynie w wyniku inspira-

cji. Wykorzystanie cudzego utworu i nadanie mu nowej, oryginalnej treści stanowi 

znamię samodzielnej pracy człowieka, zatem winno podlegać ochronie na gruncie 

prawa autorskiego. Jak zauważa SN w swoim wyroku z 1963 r.: „jeżeli twórczość 

autora została tylko podbudowana przez cudze dzieło, lecz autor nie przejmuje do 

swojego utworu ani treści, ani formy dzieła cudzego, to ma się wtedy do czynienia 

z twórczością samodzielną w rozumieniu ustawy”12. Mimo że sąd odniósł się do 

poprzednio obowiązującej ustawy, teza wyroku pozostaje wciąż aktualna. Można 

zatem stwierdzić, iż utwór fotografi czny, który powstał w oparciu o inne dzieło, lecz 

stanowi odrębny, nowy utwór – będzie chroniony prawem autorskim.

Należy jednak zauważyć, iż praca może spełniać wszystkie przesłanki, kwalifi ku-

jące ją jako utwór, a mimo to nie będzie podlegać ochronie. Zgodnie z art. 4 prawa 

autorskiego wyłączeniu spod regulacji prawnej podlegają: „akty normatywne lub ich 

urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane 

opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe”13. Przepis ten został usta-

nowiony w celu ułatwienia przepływu danych w związku z prawem każdego czło-

wieka do informacji, gwarantowanym przez Konstytucję. Przepis ten nie może być 

w żadnym wypadku interpretowany rozszerzająco, ponieważ godziłoby to w zasadę 

11 W. Orżewski, op. cit., Warszawa 2006, s. 57, http://lex.amu.edu.pl/.
12 Wyrok Sądu Najwyższego z 1963 r., sygn. II CR 128/63 (OSN z 1964 nr 4, poz. 74) [w:] 

W. Orżewski, op. cit., Warszawa 2006.
13 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Dz. U. z 1994 r. Nr 24, 

poz. 83 i nr 43, poz. 170.
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pewności prawa i mogłoby w sposób znaczący ograniczać prawa innych podmiotów. 

Wyróżniony katalog jest katalogiem zamkniętym i w sposób wyczerpujący określa, 

jakie typy dokumentów nie mogą być chronione na gruncie ustawy. Najbardziej kon-

trowersyjnym punktem artykułu 4 zdaje się ten ostatni, mianowicie „proste informa-

cje prasowe”, ponieważ nie wskazuje on w sposób jednoznaczny, o jakich utworach 

tutaj mowa. Wobec tego należy rozważyć, czy fotografi a może stanowić przykład 

prostych informacji prasowych.

Należy zatem wpierw ustalić zakres znaczeniowy terminu „proste informacje pra-

sowe”. M. Czajkowska-Dąbrowska wskazuje, iż chodzi tutaj z reguły o materiały 

dziennikarskie, w których nie można dostrzec elementów o charakterze twórczym 

i które stanowią jedynie adnotację pewnych wydarzeń i faktów. Do takich mate-

riałów zalicza się np. kroniki drogowe, notowania giełdowe i walutowe, programy 

radiowe i telewizyjne itp. Do interpretacji owego postanowienia można kierować się 

również konwencją berneńską, która wyłącza z zakresu ochrony konwencyjnej wiado-

mości aktualne w postaci prostych, jasnych informacji prasowych. Z kolei Orżewski 

podkreśla, iż proste informacje prasowe są to informacje, które nie zawierają ocen, 

komentarzy i nie wykazują żadnej oryginalności. Można zatem stwierdzić, iż proste 

informacje prasowe nie zawierają żadnego ustosunkowania się autora do prezento-

wanej przez niego treści, a także styl, jak i język nie wskazują na charakterystyczną 

manierę autora. Analizując treść wskazanego artykułu, należy mieć także na uwa-

dze art. 25, który wyłącza fotografi ę reporterską jako prostą informację prasową. 

Art. 25 pozwala bowiem rozpowszechniać fotografi ę reporterską za odpowiednim 

wynagrodzeniem. Jak zatem odróżnić fotografi ę reporterską od prostych informacji 

prasowych? Fotografi a reporterska winna zawierać informacje prawdziwe i aktualne, 

ale także musi to czynić w sposób niepowtarzalny i oryginalny. Jest najlepszym 

dowodem na potwierdzenie prezentowanego obok niej tekstu w gazecie z rzeczywi-

stością, do której się odnosi. Ponadto ma za zadanie nie tylko zobrazować informa-

cje płynące z przekazu słownego, ale także oddać nastrój prezentowanych wydarzeń. 

Niemniej, odróżnienie fotografi i reporterskiej od prostych informacji prasowych jest 

trudne. Nie da się postawić jednoznacznej granicy między tymi dwoma pojęciami, 

co może budzić poważne problemy interpretacyjne. Stąd też Orżewski przychyla się 

do stanowiska, iż art. 25 przesądza o tym, iż ustawodawca poza zakresem obowią-

zywania artykułu czwartego pozostawił fotografi ę. Pogląd ten jest jednak kontrower-

syjny, ponieważ nie wynika to wprost z ustawy, wobec czego należy odnieść się do 

tak daleko idącej interpretacji z ostrożnością.

Do roku 1994 zagadnienie, czy uznać daną pracę za utwór fotografi czny i czy 

winna ona podlegać ochronie, stanowiło zdecydowanie mniejsze wyzwanie dla bada-

czy prawa. Autor bowiem sam decydował, czy jego fotografi a zasługuje na przymiot 

utworu fotografi cznego, zamieszczając na odbitkach zastrzeżenia o prawach autor-

skich. Obecnie zdjęcie może być chronione niezależnie od jakichkolwiek formal-

ności w oparciu o nieprecyzyjny zakres ustawy, która chroni zdjęcia wyłącznie kwa-

lifi kowane jako utwory fotografi czne. Nadto dawna ustawa wyłączała spod reżimu 

prawnego fotografi ę reporterską, uznając ją za dobro publiczne, które może być 



113

Zdjęcie jako utwór fotografi czny

wykorzystywane przez osoby trzecie. Dziś również i fotografi a reporterska podlega 

ochronie. Zmiany podstaw ochrony na gruncie prawa autorskiego, które miała odfor-

malizować możliwości dochodzenia swych praw przez ich twórców, wprowadziły 

także wiele utrudnień, ponieważ nie da się jednoznacznie stwierdzić, jakie zdjęcia 

zasługują na ochronę. Każdy przypadek musi być analizowany indywidualnie przez 

sąd, co rodzi niepewność wobec prawa. Czy dane zdjęcie zasługuje na ochronę, autor 

dowie się bowiem dopiero na rozprawie.

Istotnym zagadnieniem w obrocie rynkowym fotografi ą jest nabycie praw autor-

skich. Samo posiadanie egzemplarza zdjęcia nie uprawnia ex lege do jego powielania. 

Niezbędne wobec tego są postanowienia w umowie, które wprost określają spo-

sób i zakres wykorzystania utworu. Nowelizacja prawa autorskiego zawiera nowy 

sposób możliwości ujęcia zakresu eksploatacji majątkowych uprawnień do utworu. 

„W miejsce przykładowego katalogu odrębnych pól eksploatacji znowelizowany art. 
50 wprowadza podział na trzy podstawowe kategorie form rozporządzania i korzy-

stania z utworu, w obrębie których przykładowo wymienia odrębne pola. Katego-

riami tymi są: utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, obrót nośnikami utworu oraz 

inne formy rozpowszechniania utworu”14. Co więcej, prawo dopuszcza możliwość 

oddzielnego zawarcia umowy na wykonanie utworu fotografi cznego i umowy na 

jego wykorzystanie. Nadto utwór fotografi czny jest chroniony na gruncie ustawy 

nie tylko w wyniku zawarcia umowy. W kontekście omawianej ustawy zostaje także 

uwzględnione nawiązanie stosunku pracy. W wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. Sąd 

Apelacyjny przyjął tezę, iż wykonanie fotografi i jako utworu pracowniczego może 

również być chronione na podstawie ustawy Prawo autorskie. Sam stosunek prawny 

nie przesądza o charakterze danego utworu15. Należy dodać, iż nowa ustawa nie 

narzuca żadnych rygorów co do uwidocznienia zastrzeżenia praw autorskich na zdję-

ciu. Wystarczy, aby fotografi a była utworem fotografi cznym, czyli zawierała inwencję 

twórczą autora. Jak zauważa Sąd Apelacyjny w Poznaniu, utwór stanowi przejaw 

działalności twórczej autora wówczas, gdy jest on niepowtarzalny, stanowi „subiek-

tywnie nowy wytwór intelektu”16. Istotne jest zatem, iż autor wykreował zupełnie 

coś nowego, oryginalnego za pomocą własnej inwencji twórczej. Samo ustalenie, że 

określona czynność ma charakter twórczy „nie należy do sfery zarzutów prawa mate-

rialnego, ale sfery ustaleń faktycznych, będących dopiero podstawą zastosowania 

prawa”17, zatem dalsza, szczegółowa analiza, czym jest utwór fotografi czny, wykra-

cza już poza zakres debaty czysto teoretycznej i winna być analizowana w oparciu 

o zastany stan faktyczny.

14 M. Smycz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 
października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lex.amu.edu.pl/lex/

index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc?nro=201334792&wersja=0.
15 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniuz dnia 7 listopada 2007 r. I ACa 800/07, http://lex.amu.

edu.pl/.
16 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 października 2012 r., I ACz 1753/1, 

http://lex.amu.edu.pl/.
17 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 października 2012 r., I ACz 1753/1, 

http://lex.amu.edu.pl/.
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Nie każda zatem fotografi a spełnia przesłanki, by zostać nazwana utworem foto-

grafi cznym. Jak wykazano w niniejszej pracy, niewątpliwie jednak należy uznać tę 

formę działalności człowieka za sztukę. Interesy autora utworu fotografi cznego 

winny być chronione tak samo jak twórcy innych form sztuki, w szczególności ze 

względu na ilość występujących na rynku umów o wykonanie profesjonalnych zdjęć. 

Co więcej, nie tylko sam obraz podlega ochronie prawnej. Orzecznictwo wskazuje, 

iż także elementy wskazujące na przejaw twórczości autora mogą podlegać ochronie. 

I tak też w przypadku zdjęć pozowanych ich szczególna kompozycja, w twórczy 

sposób wykorzystująca odpowiedni układ osób, przedmiotów czy też elementów 

krajobrazu, może być przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Szeroka wykładnia 

utworu fotografi cznego wskazuje na przychylność sądów, by w razie wątpliwości 

uznawać dane dzieło za utwór w rozumieniu ustawy, lecz tak jak już wspomniano, 

każde zdjęcie winno być traktowane indywidualnie. Obraz ujęty przez fotografa nie 

jest tylko odzwierciedleniem rzeczywistości, bowiem autor za jego pomocą przed-

stawia własną kreację świata. Nikt nie jest w stanie zrobić identycznego zdjęcia tego 

samego obiektu, ponieważ zdjęcie stanowi także dowód tego, co sam fotograf widzi. 

Brak precyzji co do kwalifi kacji zdjęcia jako utworu fotografi cznego rodzi poważne 

wątpliwości co do zakresu stosowania prawa autorskiego, a także pewności co do 

prawa i obrotu gospodarczego. Nadto, defi nicja utworu jako przejawu twórczości 

jej autora nie pokrywa się z defi nicją dzieła sztuki na rynku aukcyjnym. Dlatego też 

zagadnienia, czym jest utwór fotografi czny i jak należy pojmować sztukę, nie stracą 

na znaczeniu i z pewnością będą w niedalekiej przyszłości przedmiotem dalszych 

badań.
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A PICTURE AS A PHOTOGRAPHIC WORK

Summary

Nowadays, in the world of digitalization, a picture with a piece of information 

reaches to the recipient faster than any word and it is relatively simple to under-

stand. Processing of the data by  illustrations requires less time and ability from 

the viewer. That is why the meaning of the photography is still increasing and it is 

signifi cant to raise the question how image should be protected by the law. 

The act of  copyright and related rights distinguish goods such as an industrial 

design or a photographic work. However, it is not true that every picture deserves 

to be called a creative work. An image can be defi ned as a “creative work”, when it 

complies with the characteristic elements of the work and specifi city of the photog-

raphy. For example, pictures that simply record the reality and do not have any fea-

tures of a nature of the photographer cannot be called creative. It should be noted 

that the object of the copyright law can also be an adaptation of another person’s 

work. 

It is hard to decide unambiguously, which picture should be protected by law 

exactly. It is important that every image must be treated individually, but the courts 

acknowledge all pictures as creative works. However, as already mentioned, the pre-

dominant factor would be to determine whether it is art or not.

Key words

copyright law, creative work, defi nition of photography, photography as creative 

work.




