
Klasa VII b – 27. 05. 2020r. (11 tydzień) 

Temat:  Rynek sztuki i prawa autorskie.  

Dziś chciałabym poruszyć problem komercji w sztuce. Zapoznajcie się z tekstem i 
odpowiedzcie na poniższe pytania. Nie szukajcie odpowiedzi w Internecie – znajdziecie je 
w tekście poniżej. 

Zadanie domowe:  

1) Co to jest prawo autorskie? 
2) Jaką wartość ma praca artysty i dlaczego jego prawa do dzieła podlegają ochronie 

prawnej? 
3) Co to jest plagiat? 

26. Rynek sztuki. Prawo autorskie 
Trudno wycenić obraz czy rzeźbę przeznaczone do sprzedaży. Jak myślicie – dlaczego? 

Dzieła sztuki to często przedmioty wyjątkowe, niepowtarzalne. Rozmaici kolekcjonerzy i znawcy 

sztuki kupują obrazy, rzeźby, grafiki czy fotografie ze względu na ich piękno i wartość. Ponieważ 

zazwyczaj ich cena wzrasta wraz z upływem czasu, niektórzy inwestują w nie pieniądze. 

Sprzedażą dzieł sztuki zajmują się galerie i domy aukcyjne. Z kolei dobra, które mogą 

występować w kilku i więcej egzemplarzach, takie jak film, grafika użytkowa, płyta audio, książka, 

artykuł, są rozpowszechniane przez środki masowego przekazu – prasę, kino, radio, telewizję, 

Internet. W radiu słyszymy ulubione piosenki, a dzięki Internetowi mamy dostęp do wszelkiego 

rodzaju dzieł. Nie możemy z nich jednak korzystać dowolnie i w każdej sytuacji. Specjaliści od 

prawa stworzyli zbiór przepisów – jasnych zasad korzystania z dóbr intelektualnych, czyli 

produktów ludzkiej myśli lub ludzkiego talentu. Przepisy te nazywamy prawem autorskim, 

ponieważ mają one na celu chronienie dzieł stanowiących własność ich autorów – twórców 

zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki i nauki. 

Praca artystyczna ma postać materialną i trwałą, jak rzeźba czy obraz, ale uznajemy też jej 

niematerialny, duchowy charakter. Każde dzieło jest indywidualne i jednostkowe: dobra kulturowe 

wiążą się z pojęciem wolności, niczym nieskrępowanej ekspresji twórczej, nieskończonej 

wyobraźni. Kreacja nie podlega ograniczeniom, artysta zaś czerpie inspirację np. z natury lub 

nowych idei i wykorzystuje przy tym swoją wiedzę, doświadczenia i umiejętności. 

Indywidualny (niepowtarzalny) charakter dzieła przesądza o jego ochronie prawnej. Utwory 

literackie, plastyczne i muzyczne, fotografie, dzieła audiowizualne, audio i programy 

komputerowe wchodzą w zakres dóbr intelektualnych objętych ochroną wynikającą z prawa 

autorskiego. Przepisy są szczegółowe, aby jak najpełniej zabezpieczyć same dzieła i twórców. 

Prawa autorskie mają charakter osobisty i majątkowy. Autorskie prawo osobiste nigdy nie 

ustaje (nie wygasa) i nie może zostać przeniesione na drugą osobę. Oznacza to, że artysta czy 

naukowiec ma prawo oznaczyć (podpisać) dzieło własnym imieniem i nazwiskiem lub 

pseudonimem. Ponadto może chronić pracę przed ingerencją innych osób i dbać o to, by 

pozostała w niezmienionym kształcie. Autor również decyduje o pierwszym upublicznieniu 

utworu, a także przysługuje mu prawo nadzoru, czyli opieki i wiedzy o sposobach wykorzystania i 

upowszechniania jego pracy. Autorskie prawa majątkowe pozwalają na korzystanie z dzieła i 

czerpanie z niego korzyści, np. przez sprzedaż replik obrazu czy udostępnienie pliku 

muzycznego na iTunes (czyt. ajtjuns). Autorskie prawa majątkowe są zbywalne, mogą być na 

przykład dziedziczone. Dodatkowo wygasają siedemdziesiąt lat po śmierci autora. Autorskie 

prawa majątkowe wiążą się także z korzyściami finansowymi, jakie twórca może czerpać ze 

sprzedaży czy upowszechniania swoich utworów. 



 121. Artysta przy pracy 
Każdy autor ma wyłączne autorskie prawo osobiste do swojego dzieła – efektu zarówno talentu, 
jak i pracy artystycznej. 

O wiele łatwiej zrozumieć przepisy prawa autorskiego, gdy autorem jest jedna osoba. Artysta 

sztuk plastycznych czy pisarz sam pracuje nad swoim dziełem, całkowicie odpowiada za jego 

kształt i czerpie korzyści z jego stworzenia. Współcześnie jednak wytwory artystyczne – zarówno 

z obszaru dzieł kultury wysokiej, jak i różnych realizacji o charakterze masowym – często 

stanowią efekt pracy wielu ludzi. Prawnicy mierzą się z problemem, kogo włączyć do grona 

współtwórców, jakie prawa przypisać poszczególnym osobom odpowiedzialnym za powstanie 

dzieła. Przyjrzyjmy się temu problemowi na przykładzie dzieła filmowego. Za współautorów 

uznaje się osoby, które wniosły twórczy wkład w powstanie danego utworu, takie jak reżyser, 

operator, scenarzysta, scenograf i kompozytor. Cząstkowa twórcza praca każdego z nich składa 

się na pełne dzieło, jakim jest film. 

Realizacja filmu to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Wymaga dobrej organizacji i 

zatroszczenia się także o sferę finansową. Nieco bardziej przyziemnymi zadaniami zajmuje się 

producent i choć nie mają one twórczego charakteru, to bez jego pracy film nie mógłby zaistnieć. 

Stąd konieczność uwzględnienia roli producenta w procesie twórczym filmu i tym samym 

przyznania mu związanych z tym praw.  

 

122. Kadr z autorskiej animacji Strojenie instrumentów, reżyseria Jerzy Kucia, 2000 

Jerzy Kucia należy do artystów, którzy korzystają z prawa do ochrony integralności dzieła i do 
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jego właściwego wykorzystania. Twórca bardzo dba, by projekcje jego filmów odbywały się w 

dobrych warunkach technicznych. Zarówno obraz, jak i dźwięk zostały zrealizowane z niezwykłą 

starannością. Aby odbiorca doświadczył pełnej wymowy dzieła, niezbędna jest doskonała jakość 

odtwarzanych filmów. Ponadto jeśli pokaz dotyczy całego dorobku filmowego twórcy, animacje 

powinny być wyświetlane w kolejności ich powstawania, gdyż ujawniają wtedy głębszy sens 

twórczości artysty.  
 
 

 
 

123. Kadr z filmu Mój Nikifor, reżyseria Krzysztof Krauze, 2004 

Pomysłodawczynią i autorką scenariusza jest Joanna Kos-Krauze, ponadto reżyser współtworzył 

scenariusz. Film fabularny to złożone przedsięwzięcie, a ważnymi współpracownikami reżysera przy jego 

realizacji byli między innymi: Krzysztof Ptak – autor zdjęć, Magdalena Dipont, Anna Wunderlich – 

scenografowie, Maria Dziewulska – charakteryzatorka, Bartłomiej Gliniak – kompozytor. W tytułowej roli 

Nikifora wystąpiła Krystyna Feldman. Każdy ze współtwórców filmu poświęconego malarzowi z Krynicy w 

indywidualny sposób wpłynął na ostateczny kształt tego obrazu.  

Powszechny dostęp do informacji i utworów może prowadzić do różnego rodzaju nadużyć. 

Rodzajem kradzieży jest plagiat naruszający prawo osobiste, a konkretnie prawo do autorstwa 

utworu. Plagiatem jest rozpowszechnianie cudzego dzieła pod własnym nazwiskiem. Za plagiat 

uznaje się w Polsce także zakup utworu stworzonego przez inną osobę i podpisanie się pod nim. 

 

Moje dzieło – osobista wypowiedź-------------------------------------------------------------- 
Wybierz spośród swoich prac plastycznych te, które uważasz za ważne, z którymi możesz się 
identyfikować, które wyrażają twoją osobowość. Przypomnij sobie, dlaczego dzieło sztuki jest 
uznawane za dobro wyjątkowe, podlegające ochronie prawnej. 

Następnie spróbuj przypisać swojej pracy cechy autorskiego dzieła, odnosząc się do własnych 
doświadczeń związanych z aktem tworzenia. Pomyśl, co jest wyjątkowego w namalowanym 
przez ciebie obrazku. Czy wiążą się z nim jakieś przeżycia albo wspomnienia? Co stanowiło 
inspirację do jego powstania – jakiś element z natury czy może myśl lub uczucie?  

Zadanie do przemyślenia-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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