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Wprowadzenie

Utwory znajdują się w powszechnym obiegu wskutek dys-

pozycji samego twórcy lub jego następcy prawnego. To na

tych podmiotach spoczywa monopol, w kwestii decydowania

o zakresie eksploatacji utworu. Jakiekolwiek korzystanie

z dzieła poza wskazany umownie zakres narusza prawa au-

torskie i może stać się podstawą roszczeń. Ponadto, za korzy-

stanie z utworu twórcy należy się wynagrodzenie. W pew-

nych sytuacjach, w ramach instytucji dozwolonego użytku

publicznego, ustawodawca ogranicza monopol autorski,

uznając, iż niektóre formy korzystania z dzieła powinny być

zwolnione spod szerokiego parasola ochronnego twórcy

(Preussner-Zamorska, 2013, s. 555), bądź jego następcy

prawnego. Dzieje się tak wskutek wystąpienia przesłanek

nadrzędnych, istotnych społecznie, takich jak: prawo do in-

formacji, dostęp do edukacji, bądź kultury (Marcinkowska

i Matlak, 1999, s. 140). Wtedy to ustawodawca stwarza ramy

prawne na kształt licencji ustawowej, zezwalając na korzysta-

nie z dzieła i ograniczając prawa autorskie twórcy (Marcin-

kowska, Matlak, 1999, s. 130). 

W niniejszych rozważaniach podjęto analizę celu i zasad-

ności ograniczenia praw autorskich w odniesieniu do tzw.

prawa panoramy, za podstawę ograniczenia uznając dostęp
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Streszczenie
W artykule podjęto analizę podstaw, celu i zakresu ograni-

czenia praw autorskich w odniesieniu do utworów wysta-

wionych na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach,

placach lub w ogrodach w zakresie tzw. prawa panoramy.

W odniesieniu do ograniczeń praw autorskich, stanowią-

cych wyjątek od bezwzględnej ich ochrony przewidzianej

w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.), zasadne jest określenie i uza-

sadnienie celu dozwolonego użytku publicznego. W arty-

kule wskazano i uzasadniono podstawę ograniczenia jako

dostęp do kultury, zastrzegając że pojęcie to nie jest tożsa-

me z definicją dobra kultury. W tym celu dokonano zwię-

złej wykładni przepisu ograniczającego, a także analizy

gwarancji prawnych w zakresie dostępu do kultury, dzie-

dzictwa kultury, spuścizny kulturowej w regulacjach praw-

nych, ze szczególnym uwzględnieniem definicji dobra kul-

tury, wskazując brak koherentności pojęć utworu i dobra

kultury. 

Słowa kluczowe: dozwolony użytek utworów, kultura,

ograniczenie praw autorskich, prawo panoramy, utwór
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do kultury. Definicja dobra kultury, która została wprowa-

dzona do systemu polskiego prawa mocą ustawy o restytucji

narodowych dóbr kultury (Dz.U. 2017 poz. 1086) nie jest

spójna z definicją „utworu” określonego w art. 1 ustawy o pra-

wie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze

zm.), dalej pr. aut., w związku z czym wnioski badawcze, któ-

re zostały w tej materii przedstawione w doktrynie przed

ustanowieniem legalnej definicji dóbr kultury (Błeszyńska,

2018, s. 164), zostały w niniejszym opracowaniu uzupełnione

i doprecyzowane. W tym celu dokonano analizy definicji do-

bra kultury, pojęcia dziedzictwa kultury i gwarancji dostępu

do szeroko pojętej kultury, zestawiając je z pojęciem utworu

jako przedmiotem ograniczenia i jego definicją, występującą

w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dla

porządku i rzetelności wywodu podano zwięzłą wykładnię

przepisu ograniczającego. Dokładna analiza pojęcia dozwo-

lonego użytku utworów nie została podjęta, a jedynie zasy-

gnalizowana, ze względu na ramy objętościowe niniejszego

opracowania. 

Prawo panoramy na gruncie Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004

r., nr 90, poz. 864/2) w art. 167 ust. 1 podkreśla znaczenie eu-

ropejskiego dziedzictwa kulturowego, zwracając uwagę w ust.

5 na szczególną potrzebę harmonizacji przepisów ustawo-

wych państw członkowskich. Polskie regulacje odnoszące się

do korzystania z utworów w ramach prawa panoramy, znaj-

dują swoje umocowanie w art. 5 ust. 3 lit h dyrektywy w spra-

wie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i po-

krewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. L 167, 

s. 10). Zgodnie z tą regulacją państwa członkowskie mogą

przewidzieć wyjątki lub ograniczenia w odniesieniu do prawa

do zwielokrotniania dzieł autorów w stosunku do ich utwo-

rów w odniesieniu do korzystania z utworów, takich jak utwo-

ry architektoniczne lub rzeźby, wykonanych w celu ich

umieszczenia na stałe w miejscach publicznych. Regulacja ta

była przedmiotem różnych interpretacji w poszczególnych

krajach europejskich, wzbudzając wiele kontrowersji (Pa-

dlewska, 2017, s. 33). Bezsprzecznie, wyjątek ten dotyczy jed-

nak miejsc publicznych. Miejsce publiczne może znajdować

się w przestrzeni otwartej lub w obiekcie zamkniętym, a za-

tem zakres wyjątku przewidzianego w dyrektywie jest bardzo

szeroki. Chodzi tu o miejsce, do którego ma dostęp z góry

nieograniczona grupa ludzi i nie musi to być miejsce „pod go-

łym niebem” (Czarny-Drożdżejko, 2016, s. 218). 

Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

przewiduje w art. 33 pkt 1 pr. aut., że wolno rozpowszechniać

utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach,

ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego same-

go użytku. W przestrzeni otwartej ogólnie dostępnej, bardzo

często udostępniane się utwory w tym te, o walorach kultural-

nych (np. pomniki), a czasem użytkowych i uatrakcyjniają-

cych przestrzeń publiczną (np. fontanny), a także utwory ar-

chitektoniczne będące świadectwem współczesnej kultury.

Nierzadko, utwory takie jak pomniki, są silnie związane z toż-

samością narodową, mając często charakter historyczny, upa-

miętniający wieszczy i spuściznę narodową. Na marginesie

należy nadmienić, że zabytki lub utwory, do których czas

ochrony autorskich praw majątkowych upłynął, nie podlega-

ją ochronie, co nie zmienia faktu, iż można z nich korzystać

bez zgody uprawnionego, gdyż należą do domeny publicznej. 

W odniesieniu do utworów podlegających ochronie racjo-

nalny ustawodawca tworzy zatem regulację wyjątkową w ra-

mach dozwolonego użytku, umożliwiając szeroki dostęp do

utworów dostępnych w przestrzeni otwartej. Poniżej, dla po-

rządku i jasności niniejszego opracowania, wskazano najważ-

niejsze cechy wykładni przepisu ograniczającego. 

1. Zakres przedmiotowy: utwory wystawione na stałe

w miejscach ogólnodostępnych np. rzeźby, pomniki, fontan-

ny, budynki i budowle, a także mozaiki, murale, graffiti jeśli

nie zostały umieszczone czasowo. Pod zakres tej regulacji nie

będą podlegały więc bilboardy, plakaty reklamowe, utwory

wyświetlane na publicznych telebimach, na przystankach,

w środkach komunikacji miejskiej, happeningach, telebi-

mach, wystawach publicznych (Czarny-Drożdżejko, 2016, 

s. 217). 

2. Wystawienie — regulacja odnosi się do utworów wysta-

wionych, co stanowi pole eksploatacji wymienione w art. 50

pkt 3 pr. aut. Jest ono jedną z form rozpowszechnienia utwo-

ru, co oznacza, iż dotyczy tylko tych utworów, które zostały

wystawione w miejscach ogólnie dostępnych za zgodą upraw-

nionego (Pacek, 2019). 

3. Stałe wystawienie utworu — przepis dotyczy wystawienia

utworu „na stałe”, czyli nie odnosi się do czasowych ekspozy-

cji: wystaw publicznych, happeningów, billboardów, telebi-

mów. Za tymczasową ekspozycję uznaje się reklamę wielko-

powierzchniową (Stanisławska-Kloc, 2015, s. 524; Czarny-

-Drożdżejko, 2016, s. 229). E. Czarny-Drożdżejko trafnie za-

uważa, że graffiti należy uznać za wystawę stałą i nie ma zna-

czenia fakt, że można je łatwo zamalować. Kluczowa wydaje

się kwestia zamiaru stworzenia dzieła w celu jego stałego wy-

stawienia. Dla S. Stanisławskiej-Kloc takie dzieło, z uwagi na

łatwość jego zniszczenia, nie stanowi wystawienia „na stałe”

(Stanisławska-Kloc, 2015, s. 524). Stanowisko, zgodnie z któ-

rym przepis ten obejmuje swym zakresem także czasowe wy-

stawy (Pacek, 2019, s. 273), a jego czasowy wymiar odnosi się

do wyznaczenia pewnego minimum jego żywotności z wyłą-

czeniem efemerycznego pojawienia się, należy uznać za zbyt

daleko idące w świetle językowej i systemowej wykładni.

Przepis ten wyraźnie odnosi się odnosi się do stałego wysta-

wienia, czyli takiego z którym łączy się zamiar stałego jego

związania z określonym miejscem wystawienia, a nie krótko-

trwałą w nim bytnością (Walter i Lewinski, 2010). 

4. Ogólna dostępność — ustawodawca nieprzypadkowo za-

stosował pojęcie „ogólnej dostępności” zamiast „publicznej

dostępności”. Publiczna dostępność występuje w opozycji do

osobistej dostępności dzieła, z którym łączy się dozwolony

użytek osobisty. Ma to także wpływ na wykładnię systemową

tego przepisu. Nie będzie on obejmował miejsc dostępnych

dla precyzyjnie oznaczonej grupy osób, także tych które są

niepowiązane węzłami osobistymi. Zatem korzystanie

z utworów w ramach art. 33 pkt 1 pr. aut. zależeć będzie od
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tego, czy impreza ma charakter zamknięty czy otwarty. Za-

mknięty charakter imprezy wykluczał będzie spełnienie prze-

słanki ogólnej dostępności miejsca w panoramie przestrzen-

nej, a tym samym uniemożliwiał korzystania z przepisu ogra-

niczającego (Czarny-Drożdżejko, 2016, s. 227–228). Przepis

wskazuje miejsca ogólnie dostępne, takie jak drogi ulice, pla-

ce, ogrody — co nie oznacza każdego miejsca publicznego,

a jedynie takie, które znajduje się w przestrzeni otwartej.

Tym samym zakres regulacji nie dotyczy miejsc w zamknię-

tych budynkach. Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem

„ogólnej dostępności” może budzić wiele kontrowersji, bo-

wiem rodzi supozycję z miejscem publicznym, które także jest

ogólnie dostępne, z tym że wewnątrz i na zewnątrz. Z pewno-

ścią wskazane w przepisie „ogólnie dostępne drogi, place, uli-

ce lub ogrody” to jednak miejsca widoczne w panoramie

przestrzennej, dostępne w sposób nieograniczony każdemu,

wyłączonej spod kurateli właścicielskiej podmiotów upraw-

nionych np. do wnętrza obiektu. Na podstawie wykładni lo-

gicznej należy uznać, że właśnie to sformułowanie ogranicza

zakres miejsc publicznych do miejsc dostępnych w panoramie

przestrzennej, w której znajdują się utwory (Traple, 2011;

Błeszyńska, 2018). Za zbyt daleko idący należy uznać pogląd

zgodnie z którym zakres przepisu nie jest ograniczony jedynie

do tzw. wolnej przestrzeni i Uznanie za ogólnie dostępną uli-

cę pasażu handlowego (Urbański, 2019, s. 696) pod warun-

kiem, że znajduje się on w przestrzeni otwartej. Natomiast

dom zbudowany na prywatnej posesji widocznej przez ogro-

dzenie, w dalszym ciągu będzie ogólnie dostępny i możliwy np.

do sfotografowania (Stanisławska-Kloc, 2015, s. 526). Przepis

ten upoważnia do korzystania z utworu, a nie z wizerunków

osób, które znajdują się w obrębie panoramy otoczenia; nie-

dopuszczalne jest np. stosowanie zbliżeń, zoomów fotogra-

ficznych na okna takiego budynku w celu „podejrzenia” osób

przebywających wewnątrz lub dzieł tam się znajdujących. Bez

zgody właściciela obiektu nie można też fotografować go

z prywatnego terenu, np. za ogrodzeniem, stojąc na gruncie

będącym prywatną własnością (Błeszyńska, 2018). Natomiast,

jeśli na prywatnej przestrzeni umieszczony jest utwór, który

jest widoczny z miejsca ogólnie dostępnego, to jego wizerunek

jest objęty zakresem prawa panoramy (Sawicki, 2014, s. 959). 

5. Korzystanie z utworu w ramach przepisu ograniczające-

go nie może służyć do tego samego użytku. Tożsamy użytek,

to postać dzieła wystawionego w ogólnie dostępnym miejscu

jako utwór architektoniczny czy pomnik, a zatem niedozwo-

lone jest stworzenie kopii rzeźby i jej publiczne wystawienie,

albo zbudowanie dokładnie takiego samego budynku. „Nato-

miast byłoby zgodne z prawem wybudowanie miniatury

w parku miniatur służącej jedynie do oglądania” (Czarny-

-Drożdżejko, 2016, s. 229). Oczywiście, utwór architektonicz-

ny może stanowić inspirację dla stworzenia innego, albo też

być przeróbką utworu należącego do domeny publicznej, co

nie powinno odnosić się do obiektów architektonicznych ob-

jętych ochroną prawa autorskiego. Wszelki inny sposób roz-

powszechniania utworów należy uznać za dozwolony w każ-

dym celu, także nastawionym na zysk. W świetle przepisu

ograniczającego nie ma przeszkód, aby utwór architektonicz-

ny został umieszczony na zdjęciu, czy w kalendarzu wprowa-

dzonym do obrotu detalicznego. 

Cel ograniczeń praw autorskich: 
dostęp do kultury 

Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

dotyczące dozwolonego użytku publicznego lub prywatnego

oraz licencje określane jako pozaumowne (licencje ustawo-

we) limitują monopol autorski twórcy, wyznaczając granice

prawa autorskiego. Dozwolony użytek stanowi wyraz reali-

zmu ustawodawcy, zdającego sobie sprawę z tego, że użytek

prywatny utworów jest nieunikniony i niekontrolowany, nato-

miast użytek publiczny jest wyrazem prowadzenia przez pań-

stwo odpowiedniej polityki oświatowej i kulturalnej (Traple,

2011, s. 238). Regulacje prawne powinny bowiem uwzględ-

niać dostęp jednostki do dotychczasowego dorobku kultural-

nego w danej dziedzinie twórczości (Błeszyński, 1985, s. 133).

Przepisów dotyczących dozwolonego użytku nie należy inter-

pretować rozszerzająco (Grzybowski, Kopff, Serda, 1973, 

s. 137), a przy ich interpretacji należy zawsze mieć na uwadze

zasadę zakazu naruszania normalnego korzystania z utworu

oraz zakazu godzenia w słuszne interesy twórcy, wyrażoną

w art. 35 pr. aut., na podstawie art. 9 ust. 2 Konwencji ber-

neńskiej (Dz.U. z 1990 r., nr 82, poz. 474). 

Mimo, że korzystanie z utworów jest wyłącznym prawem

autora utworu lub jego następcy prawnego, to w pewnych sy-

tuacjach, spowodowanych interesem publicznym, takim jak

swobodny dostęp do twórczości (Błeszyński, 1985, s. 132), uj-

mowanym szeroko jako prawo dostępu do kultury ustawo-

dawca ogranicza prawa autorskie twórcy. Kultura stanowi ca-

łokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości (En-

cyklopedia Popularna PWN, 1996, s. 529). Jest wszystkim

tym, „co powstaje dzięki pracy człowieka, będąc wytworem

jego myśli i działalności”. Kultura dzieli się na: materialną,

której zakres obejmuje pojęcie cywilizacji, oraz duchową —

dotyczącą procesów myślowych, determinantów psychicz-

nych, przejawiających się jako wytwory i osiągnięcia sztuki,

nauki, moralności, wyrażone w postaci dzieł artystycznych,

ale także wierzeń, obyczajów, czy nawet uznanych wartości

(„Kultura” b.d. acc. 2). 

Utwory dostępne w przestrzeni otwartej na podstawie art. 33

pkt 1 pr. aut., są wytworami niematerialnymi umysłu człowie-

ka, znajdującymi jednak swój materialny wymiar w postaci

utrwalonej, jako budynki czy pomniki, stanowiąc świadectwo

kultury obecnej w przestrzeni otwartej. Nie istnieje jednak le-

galna definicja „kultury”, co powoduje, że „może być ona

w praktyce rozumiana bądź jako dziedzictwo kulturowe, bądź

sprowadzona do pojęcia „dobra kultury jako źródła tożsamo-

ści narodu” lub do „narodowego dziedzictwa kulturalnego”

(Chałubińska, Kakareko i Sobczak, 2018, s. 16). W odniesie-

niu do ograniczeń praw autorskich, stanowiących wyjątek od

bezwzględnej ochrony praw autorskich przewidzianej w usta-

wie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy zawsze

wnikliwie określić i uzasadnić cel ograniczenia, co w przypad-

ku braku legalnych definicji nie jest łatwe i rodzi pytanie, czy

podstawa ograniczenia w odniesieniu do niektórych z ograni-

czeń jest spowodowana dostępem do dóbr kultury, do dzie-

dzictwa kultury, czy spuścizny kulturowej człowieka. Pojęcia

te, znaczeniowo pokrewne, nie oznaczają jednak tego same-

go i mają odmienne przesłanki aksjologiczne. Kultura stymu-
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luje rozwój człowieka, co następuje także poprzez możliwość

korzystania z efektów twórczości innych osób. Każdy utwór

jest więc w pewnym stopniu częścią składową kultury,

a w jeszcze szerszym ujęciu stanowi element dziedzictwa kul-

turowego wszystkich ludzi (Jabłoński i Węgrzyn, 2018, 

s. 691–692). Kultura otoczenia obecna w przestrzeni publicz-

nej w postaci występujących w niej utworów jest najbardziej

wyraźnym świadectwem życia społeczeństw i z tego powodu

powinna być ogólnie dostępna. 

Jednocześnie, w świetle orzecznictwa Europejskiego Try-

bunału Praw Człowieka (ETPCz) odstępuje się od postrzega-

nia dóbr kultury, rozumianych jako element kulturowego

dziedzictwa w kategoriach własnościowych w znaczeniu cy-

wilnoprawnym, na rzecz rozumienia ich przez pryzmat związ-

ku moralnego człowieka z przedmiotem o znaczeniu dla nie-

go symbolicznym, czego przykładem jest wykształcenie się

pojęcia „niematerialnego dziedzictwa kulturowego” (Bie-

czyński, 2018; Ziegler, 2007). Analiza orzecznictwa Europej-

skiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wskazuje, że

trybunał odróżnia prawo do dziedzictwa kulturowego od in-

nych praw człowieka, jak na przykład prawo do tożsamości

kulturowej, które wiąże się z prawem dostępu do dziedzictwa

kulturowego (Raport Wydziału Badawczego Rady Europy,

Cultural Rights in the Case of the European Court of Human

Rights, s. 9). Najbardziej trafne zdaje się być zdefiniowanie

prawa do kulturowego dziedzictwa jako „gwarancji możliwie

szerokiego dostępu do dziedzictwa kulturowego narodów, co

w rezultacie oznacza, iż prawo do dziedzictwa kulturowego

musi być rozumiane jako prawo kolektywne wykonywane

przez państwo (Bieczyński, 2018, s. 75). Trybunał odniósł się

także do pojęcia tzw. „uniwersalnej kultury” wiążąc je z pra-

wem dostępu do niej społeczeństwa (wyrok ETPCz 

nr 33202/96, ECHR 2000-I). 

Zauważyć jednak należy, że ograniczenia praw autorskich

w zakresie prawa panoramy, dotyczą dostępu do utworów wy-

stawionych na stałe w miejscach ogólnie dostępnych, z któ-

rych nie wszystkie można uznać za mające szczególną wartość

dla dziedzictwa kultury. Dziedzictwo bowiem ma znaczenie

dla potomnych, wymaga zachowania i przekazania go następ-

nym pokoleniom, czego nie można powiedzieć o każdym

utworze, do którego odnosi się zakres ograniczenia. Jak

słusznie zauważa M.M. Bieczyński „najnowsze aspekty kultu-

ry nie są objęte pojęciem dziedzictwa kulturowego, choćby

istniały obiektywne przesłanki dla takiego ich nazwania”

(Bieczyński, 2018). Obiektywna wartość utworu zostaje czę-

sto zweryfikowana po wielu latach od momentu jego ustale-

nia, co oczywiście nie ma znaczenia dla przyznania mu ochro-

ny prawnoautorskiej. Ponadto uznanie określonego utworu

za „wartościowy”, „wybitny”, mający znaczenie dla „dziedzic-

twa kulturowego” jest wysoce subiektywne, oparte na dużej

uznaniowości i powoduje problemy natury aksjologicznej. 

Konstytucja RP odnosi się do zagadnienia wolności w sferze

sztuki i nauki w rozdziale I (Rzeczpospolita) w art. 5 i 6

ust. 1 i 2, strzegąc dziedzictwa narodowego i gwarantując wa-

runki dostępu upowszechniania i równego dostępu do dóbr

kultury, będącej „źródłem tożsamości narodu polskiego, jego

trwania i rozwoju”. Uznaje się, że przepis ten odnosi się „do

dóbr będących świadectwem tej kultury, która miała decydu-

jący wpływ na ukształtowanie się tożsamości narodu polskie-

go, kultury, która jest źródłem trwania i rozwoju narodu”

(Frankiewicz, 2013, s. 61). 

Pierwszym aktem międzynarodowym, który zapewniał wol-

ności kulturalne: wolności twórczości artystycznej, badań na-

ukowych, wolności nauczania, a takzÿe wolności do korzysta-

nia z dóbr kultury, była Powszechna Deklaracja Praw Czło-

wieka (dalej jako PDPCz), która odnosi się do tej kwestii

w art. 19 i art. 27. Artykuł 27 PDPCz zapewnia kazÿdemu

człowiekowi „prawo do swobodnego uczestniczenia w zÿyciu

kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do

uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobro-

dziejstw”. Kolejne akty prawne, które regulowały te kwestie,

to Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka: Międzynarodo-

wy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (dalej jako

MPPOiP) oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,

Społecznych i Kulturalnych (dalej jako MPPGSiK). MPPOiP

stanowi gwarancję praw wolnościowych w obrębie kultury

i sztuki. MPPGSiK kompleksowo reguluje prawa i wolności

kulturalne. Na podstawie art. 15 ust. 1 państwa strony uzna-

ja? prawo kazÿdego do: a) udziału w zÿyciu kulturalnym; b)

korzystania z osia? gnięć postępu naukowego i jego zastoso-

wań; c) korzystania z ochrony interesów moralnych i mate-

rialnych, wynikaja? cych z wszelkiej twórczości naukowej, li-

terackiej lub artystycznej, której jest autorem. Dostęp do kul-

tury jest jednym z praw wolnościowych zagwarantowanych na

gruncie regulacji europejskich w Karcie Praw Podstawowych

jako prawo do wolności sztuki. Z kolei Europejska Konwen-

cja Praw Człowieka, gwarantuje w ramach praw kulturalnych:

prawo do wolności twórczości artystycznej, prawo do badań

naukowych oraz ogłaszania ich wyników a także prawo do

wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania. W od-

niesieniu do kulturalnych praw człowieka, Europejski Trybu-

nał Praw Człowieka rozpoznaje prawa człowieka do: ekspre-

sji artystycznej, dostępu do kultury, kulturalnej tożsamości,

języka, edukacji, dziedzictwa kulturowego, prawdy historycz-

nej i wolności akademickiej. 

Obowiązek stwarzania warunków upowszechniania i rów-

nego dostępu do dóbr kultury ciąży nie tylko na organach

władzy publicznej, ale również na obywatelach i prywatnych

instytucjach (Frankiewicz, 2013, s. 62). Ustawą, w której usta-

wodawca nałożył zobowiązanie w zakresie stwarzania warun-

ków upowszechniania dóbr kultury na podmioty prywatne,

jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Konwencja haska o ochronie dóbr kulturalnych w razie kon-

fliktu zbrojnego z 14.05.1954 r. (Dz.U. z 1957 r., nr 46, 

poz. 212) zalicza do „dóbr kulturalnych” te, które posiadają

wielką wagę dla dziedzictwa kulturalnego narodu. W ustawie

o ochronie dóbr kultury, obowiązującej do roku 2003 r.

(Dz.U. z 1962 r., nr 10, poz. 48 ze zm.) dobrem kultury był

każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współ-

czesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kultural-

nego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub

artystyczną. 

Aktualna definicja „dobra kultury” została wprowadzona

do polskiego ustawodawstwa ustawą o restytucji narodowych

dóbr kultury (Dz U. z 2017 r. poz. 1086) i uznaje ona za do-

bro kultury zabytki (w rozumieniu ustawy o ochronie zabyt-
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ków i opiece nad zabytkami), rzecz ruchomą niebędącą za-

bytkiem, a takzÿe ich części składowe lub zespoły, których za-

chowanie lezÿy w interesie społecznym ze względu na ich

wartość artystyczną, historyczną lub naukową, lub ze względu

na ich znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego. De-

finicja ta nie jest spójna z pojęciem utworu w rozumieniu

przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

z dwóch podwodów: po pierwsze — odnosi się jedynie do ma-

terialnej postaci utworu, po drugie — dokonuje jego warto-

ściowania. Tym samym nie można jako celu ograniczenia

wskazywać dostępu do dóbr kultury. Przyjąwszy, jako cel

ograniczenia dostęp do dóbr kultury, należałoby uznać, że

definicja dobra kultury nie powinna uznawać za dobro kultu-

ry jedynie tych obiektów (utworów), które mają wielką „war-

tość artystyczną” lub „znaczenie” dla dziedzictwa kultury

i stanowią rzecz ruchomą, gdyż definicja utworu takich prze-

słanek nie ustanawia. Uznanie za cel ograniczenia dostępu

do dóbr kultury zawierałoby więc błąd logiczny. W tym miej-

scu należy się zastanowić, jak nazwać faktyczny cel wprowa-

dzenia ograniczenia z art. 33 pkt 1 pr. aut. 

Ograniczenie z art. 33 pkt 1 pr. aut. odnosi się do utworów

wystawionych w przestrzeni otwartej. Na gruncie art. 1 pr. aut.

utwór doznaje ochrony prawnej, jeśli jest przejawem działal-

ności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w ja-

kiejkolwiek postaci. Spełnienie przesłanek określonych

w tym przepisie zadecyduje o tym, czy dany przejaw działal-

ności twórczej uznamy za utwór (Barta, Markiewicz, 2013, 

s. 45). Nie ma znaczenia jego wartość ani sposób wyrażenia,

ani osoba jego twórcy, czy zamiar stworzenia dzieła. Jedyne

konieczne cechy, jakie powinien mieć utwór, to: jego twórczy

i indywidualny charakter oraz ustalenie (Jezioro, 1990, s. 108;

Jóźwiak, 1985, s. 106). Działalność twórcza człowieka stano-

wi tylko jemu przypisany wynik procesów intelektualnych,

dzięki którym uruchamia on abstrakcyjne myślenie, prowa-

dzące do swoistych odkryć intelektualnych, uruchomionych

przez ludzką wrażliwość i zdolność filtrowania rzeczywistości

przez odczucia, będące wynikiem indywidualnego postrzega-

nia i odbierana rzeczywistości. „Utwór jest dobrem niemate-

rialnym niezależnym od nośnika (corpus mechanicum) stwo-

rzonym przez człowieka i uzewnętrznionym przez autora

w sposób intersubiektywne obserwowalny (ustalenie), posia-

dającym cechę twórczości o indywidualnym charakterze (ory-

ginalność i indywidualność” (Michalak, 2019, s. 3). Utwory

obecne w przestrzeni otwartej, do której odnosi się zakres

ograniczenia, mają wyłącznie rzeczową postać materialną,

i jedynie do takiej ich postaci będzie odnosił się przepis ogra-

niczający (do budynku, a nie jego projektu architektoniczne-

go). 

Wśród utworów możemy wyróżnić dzieła o większym lub

mniejszym stopniu indywidualności, jednak dla przyznania

ochrony prawnoautorskiej wystarczy jej minimalny stopień

(wyrok SN z 30.05.1972 r., II CR 137/72 niepubl.; IV CK

763/04, V CSK 337/08; wyrok Sądu Apelacyjnego I ACa

809/08). Występowanie samych cech twórczych nie prowadzi

do automatycznego wniosku, że ma on indywidualny charak-

ter. Powinien stanowić subiektywnie nowy wytwór intelektu

(Szczepanowska-Kozłowska, 2009). Kwestia ocen krytycz-

nych w stosunku do kunsztu dzieła i jego wartości pozostaje

poza sferą prawa autorskiego i zależy od zmieniających się

trendów i ocen lub indywidualnego gustu. 

Oczywiście nie wszystkie obiekty występujące w panoramie

otoczenia stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie każdy projekt

architektoniczny czy urbanistyczny podlega automatycznej

ochronie. Muszą one odznaczać się przynajmniej minimal-

nym natężeniem twórczości, wynikającej choćby z twórczego

zestawienia znanych rozwiązań (Michalak, 2019, s. 15; wyrok

SN z 21.10.2014 r., V CK 143/04), co oznacza, że szablonowe

projekty nie stanowią utworu. 

Ograniczenie z art. 33 pkt 1 pr. aut. odnosi się do wszyst-

kich utworów wskazanych zakresem przepisu ograniczające-

go, nie limitując ograniczenia do utworów mających wielkie

znaczenie dla dziedzictwa kultury. Tym samym, jeśli każdy

utwór uznalibyśmy za dobro kultury — a prawo autorskie za-

kłada, iż dla ochrony prawnoautorskiej nie jest istotna war-

tość dzieła — to powstałaby supozycja, że dobro kultury nie

musi posiadać wielkiej wartości artystycznej, aby zyskać to

miano, co jest sprzeczne z legalną definicją dobra kultury.

Niezależnie od tego twórczość jest elementem kultury i nie

ma znaczenia jej „wielka waga” bądź „wartość historyczna”.

Ustawa nie limituje ochrony od wartości, a twórczość jest do-

brem intelektualnym, niematerialnym tworzonym przez czło-

wieka, przy czym jej utrwalone obiekty obecne w panoramie

otoczenia, stanowią jej wyraz. Niezależnie od tego, czy mamy

do czynienia z tzw. kulturą wyższą czy niższą, jest ona świa-

dectwem życia twórczego społeczeństw. W związku z istotny-

mi rozbieżnościami w definicji utworu i dobra kultury, który

uzależnia zakwalifikowanie do tego pojęcia od „wartości” dla

kultury, i brakiem tej przesłanki w definicji „utworu” należy

uznać, iż celem ograniczenia praw autorskich w odniesieniu

do wolności panoramy jest dostęp do szeroko pojętej kultury,

a nie jej dóbr. 

Wnioski końcowe

Ustawodawca, ograniczając prawa autorskie twórcy w ra-

mach dozwolonego użytku, powinien określić cel takiego

ograniczenia. Cel ten powinien być istotny społecznie, uza-

sadniony aksjologicznie w zakresie podstaw umożliwienia

osobom trzecim korzystania z utworu w ramach ograniczenia

praw autorskich. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu

analiza wskazuje, że interesem społecznym zasługującym na

ochronę w odniesieniu do tzw. prawa panoramy jest dostęp

do kultury. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 73 zapewnia

każdemu wolność twórczości artystycznej, badań naukowych

oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wol-

ność korzystania z dóbr kultury. Wykładnia celowościowa art.

73 Konstytucji wskazuje jednak na szerokie rozumienie dóbr

kultury, znacznie wykraczające poza zakwalifikowanie do jej

zakresu wyłącznie obiektów o wielkim znaczeniu dla spuści-

zny kulturowej danej społeczności (Garlicki, 2003, s. 8–9).

Takie rozumienie dobra kultury jest spójne z pojęciem utwo-

ru i z brakiem jego wartościowania w ustawie o prawie autor-
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skim i prawach pokrewnych. Ustawa chroni wszystkie utwory,

nie dokonując ich selekcjonowania pod kątem stylu, nakładu

pracy autora, czy obiektywnej wartości artystycznej. Tym sa-

mym brak wartościowania utworów jest gwarantem wolności

i swobody twórczości zagwarantowanej konstytucyjnie.

Utwory dostępne w przestrzeni otwartej stanowią, poza ich

wartością twórczą, świadectwo kultury, która nie powinna być

reglamentowana, jest bowiem elementem panoramy otocze-

nia, stanowiąc wyraźny przykład wnikania kultury w życie

społeczeństw. 

A zatem rolą prawa, w tym prawa autorskiego jest umiejęt-

ne wyważenie ochrony interesów podmiotów uprawnionych

i rozważne wprowadzenie przepisów ograniczających prawa

autorskie. W literaturze zwraca się uwagę, że wolność korzy-

stania z dóbr kultury nie ma na celu wyłącznie zapewnienia

autonomii indywidualnego procesu twórczego, a także za-

gwarantowanie dostępu do efektów twórczości innych osób

(Garlicki, 2003, s. 8–9). Przepis ten konstruuje po stronie

uprawnionego prawo podmiotowe, które „wyraża interes jed-

nostki w zapewnieniu jej dostępu do dóbr kultury” (Dz.U. 

nr 192, poz. 1394). Prawo to przysługuje poszczególnym pod-

miotom w takim zakresie i stopniu, w jakim chcą one poznać

wyniki działalności twórczej innych. W piśmiennictwie wska-

zano, że termin „każdy” uwzględnia również osoby prawne

czy inne jednostki organizacyjne (Jabłoński, 2002, s. 558). 

Konwencje międzynarodowe, dyrektywy czy rozporządze-

nia Rady konstruują często definicje o charakterze miesza-

nym, z jednej strony uznając, że dobrami kultury są te, które

mają znaczenie artystyczne, historyczne, archeologiczne, jak

również znaczenie dla prehistorii, literatury, sztuki lub nauki.

Z drugiej zaś wyliczają rodzaje i charakter tych dóbr, zalicza-

jąc do nich w szczególności: rzadkie zbiory i okazy z dziedzi-

ny zoologii i dziedzin podobnych, dobra mające związek z hi-

storią, w tym również z historią nauki i techniki, elementy po-

chodzące z rozebranych zabytków, dobra przedstawiające

wartość artystyczną, archiwa, meble (Dz.U. z 1957 r., nr 46,

poz. 212). 

Nie można jednak uznać, że celem ograniczenia jest dostęp

do „dóbr kultury”, ponieważ definicja „dobra kultury” okre-

ślona w ustawie o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U.

z 2017 r. poz. 1086) za dobro kultury uznaje zabytki (w rozu-

mieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),

rzecz ruchomą niebędącą zabytkiem, a także ich części skła-

dowe lub zespoły, których zachowanie leży w interesie spo-

łecznym ze względu na ich wartość artystyczną, historycznąlub

naukową, lub ze względu na ich znaczenie dla dziedzictwa

i rozwoju kulturalnego i nie jest spójna z definicją „utworu”

z o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która utworów

nie wartościuje. Twórczość, której wyrazem są utwory jest

świadectwem kultury adekwatnej do czasów, w których zosta-

ły stworzone. Ich wartość zostanie poddana weryfikacji histo-

rycznej, czego wynikiem może być uznanie za dobro kultury

niektórych spośród stworzonych utworów. Mimo braku legal-

nej definicji kultury, jak przedstawiono w niniejszym opraco-

waniu, jest ona pojęciem szerokim, obejmującym zakresowo

także utwory. W świetle powyższego za cel ograniczenia praw

autorskich w odniesieniu do prawa panoramy należy uznać

dostępu do kultury, a nie jedynie jej dóbr. 
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