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TRE*, PRAWA AUTORSKIEGO DO KAZANIA 

Mimo podejmowanych współcze)nie dyskusji zagadnienie kazania1 jako 

utworu w przepisach o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie do-

czekało si', niestety, opracowa% naukowych. Istnieje wyra+ny deficyt nau-

kowej refleksji w tym zakresie. Poza jednym artykułem autorstwa T. Naga-

nowskiego pt. Cudze my)li i słowa w czyich) ustach. Głos prawnika brakuje 

obiektywnych publikacji i merytorycznych dyskusji opartych na faktycznym 

stanie prawnym i stwierdzaj&cych rzeczywisty stan rzeczy2.

 Prezentacja tematu w niniejszym opracowaniu zostanie oparta przede 

wszystkim na analizie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach po-

krewnych, uchwalonej 4 lutego 1994 r.3 Analiza i stosowanie prawa autor-

skiego wymaga tak$e uwzgl'dnienia innych +ródeł prawa powszechnie obo-

wi&zuj&cego, którymi w Rzeczypospolitej Polskiej s&: Konstytucja, ustawy, 

ratyfikowane umowy mi'dzynarodowe oraz rozporz&dzenia (art. 87 ust. 1 

Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.4). Uwzgl'dnione zostanie tak$e do-

st'pne orzecznictwo s&dów polskich po)wi'cone omawianej problematyce. 

Ks. dr hab. WŁODZIMIERZ BRO!SKI, prof. KUL – kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji 

w Instytucie Europeistyki KUL; adres do korespondencji: ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin; 

e-mail: valter@kul.lublin.pl 
1 Kazanie wraz z homili& i konferencj& stanowi& trzy postacie jednostki przepowiadania sło-

wa Bo$ego ujmowanego od strony praktycznej, czyli przepowiadania urzeczywistniaj&cego si'
w ka$dorazowym jego akcie. Ka$da z tych jednostek jest przekazem tre)ci zbawczej, który za 

ka$dym razem dokonuje si' w innej i niepowtarzalnej sytuacji. W niniejszym opracowaniu 

termin „kazanie” b'dzie u$ywany jako poj'cie zbiorcze na okre)lenie ró$norodnych jednostek 

przepowiadania. 
2 T. N a g a n o w s k i. Cudze my)li i słowa w czyich) ustach. Głos prawnika. W: *ci&ga( czy 

nie )ci&ga(? O pomocach do homilii i kaza%. Red. M.K. Kubiak, W. Przyczyna. Pozna% 2008 

s. 67-80. Ksi&$ka zawieraj&ca ten$e artykuł stanowi pokłosie sympozjum, które odbyło si' w Po-

znaniu w dniach 19-20 wrze)nia 2006 r. 
3 Tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm. 
4 Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm. 
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Ratio legis prawa autorskiego stanowi ochrona praw twórcy utworu5.

Ochronie, co do zasady, nie podlega sam utwór, lecz prawa, które wobec 

niego przysługuj& twórcy. Funkcj& prawa autorskiego jest ochrona tych 

praw, a nie samego utworu. Dlatego po omówieniu specyfiki kazania jako 

utworu zostanie przedstawione zagadnienie autorskich praw osobistych i ma-

j&tkowych w tym zakresie. 

SPECYFIKA KAZANIA JAKO UTWORU 

 Kazanie jest rzeczywisto)ci& zło$on&. Mo$na je rozpatrywa( z wielu stron. 

Na gruncie art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mo$emy 

stwierdzi(, $e kazanie rozumiane jako jednostka przepowiadania słowa Bo$e-

go z istoty swej jest wytworem niematerialnym wyra$onym słowem (art. 1 ust. 

2 pkt 1) i wykazuje wszystkie trzy cechy konieczne do uzyskania kwalifikacji 

„utworu”. Stanowi mianowicie rezultat pracy człowieka (kaznodziei). Jedno-

cze)nie spełnia przesłanki „ustalenia”, czyli jest uzewn'trznione w $ywym 

przepowiadaniu konkretnego kaznodziei, czy te$ w formie opublikowanego 

tekstu kazania6 i jest działalno)ci& twórcz& o charakterze indywidualnym. 

Dobrze przygotowane i nale$ycie wygłoszone kazanie jest owocem aktywno-

)ci twórczej kaznodziei i jego osobist& wypowiedzi& jako człowieka całko-

wicie zaanga$owanego w wierze i miło)ci Boga, w słu$bie człowieka i Ko-

)cioła, a tak$e w solidne przygotowanie tre)ci kazania i jego wła)ciwe wy-

głoszenie7. Kazanie jako utwór podlega ochronie z mocy ustawy (art. 1 ust. 4). 

Rodzi si' jednak pytanie, czy kazanie jako jednostka przepowiadania ko-

)cielnego ma jak&) odr'bn& specyfik'. Odpowiedzi b'dziemy szuka( najpierw 

w refleksji teologiczno-homiletycznej, a nast'pnie w prawie autorskim. 

5 Termin „twórca” wyst'puje w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ró$nych 

znaczeniach. Tak wi'c oznacza on: wył&cznie osob', która stworzyła utwór; rzeczywistego twór-

c' albo inny pierwotny podmiot autorskich praw maj&tkowych; rzeczywistego twórc' albo jego 

spadkobierc'; rzeczywistego twórc', a po jego )mierci osoby bliskie (okre)lone w art. 78 ust. 2); 

rzeczywistego twórc', który w chwili wykonywania uprawnie% z art. 58 jest równocze)nie 

podmiotem autorskich praw maj&tkowych; rzeczywistego twórc', a tak$e jego nast'pc' prawnego 

(w tym te$ spadkobierc') albo po )mierci twórcy osoby bliskie (okre)lone w art. 78 ust 2) lub te$
inny (ni$ rzeczywisty twórca) pierwotny podmiot autorskich praw maj&tkowych. Prawo autorskie 

i prawa pokrewne. Komentarz. Red. J. Barta [i in.]. Zakamycze 2005 s. 178-179. 
6 W rozumieniu ustawy „utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy 

został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udost'pnione publicznie” (art. 6 ust. 1). 
7 A. L e w e k. Teologiczno-misyjny i personalistyczny model formacji kaznodziei. W: Integ-

ralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Bro%ski. Lublin 2006 s. 67. 
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 Istota przepowiadania Ko)cioła sprowadza si' do przekonania, $e nie jest 

ono jedynie słowem o Bogu wypowiedzianym przez człowieka, ale słowem 

Bo$ym w postaci słowa ludzkiego8. St&d celem przepowiadania ko)cielnego 

urzeczywistniaj&cego si' w kazaniu s&: nawrócenie, wiara i budowanie wspól-

noty wierz&cych – Ko)cioła9.

 Realizacja przez kaznodziej' tak zdefiniowanego celu kazania domaga si'
okre)lonych elementów strukturalnych oraz korzystania z okre)lonych +ró-

deł. Do podstawowych +ródeł nale$&: Pismo *wi'te, Tradycja, liturgia, nau-

czanie Ko)cioła, teologia, sytuacja egzystencjalna człowieka10. Pismo *wi'-
te, Tradycja i liturgia nie s& przedmiotem prawa autorskiego. Korzystaj&c
z nich, nale$y jedynie wskaza( +ródło pochodzenia cytatu czy parafrazy. 

 Poniewa$ kazanie jest słowem Bo$ym w słowie ludzkim kaznodziei, to 

z teologicznego punktu widzenia nale$y do swoistej, ale własnej twórczo)ci

człowieka11. Jest to twórczo)( wypływaj&ca z teandrycznego charakteru 

przepowiadania. Skutkuje to tym, $e kaznodzieja nie jest wył&cznym auto-

rem kazania. O zaistnieniu kazania decyduje, obok kaznodziei, słuchaczy 

i sytuacji, sam Bóg. Kaznodzieja jest sług& danego mu słowa i wył&cznie 

drugorz'dnym autorem kazania. Nie ma tak$e pełnej władzy nad +ródłami 

kazania, czyli objawion& prawd& Bo$&. Poza tym cel kazania jest dany 

kaznodziei z zewn&trz, a ostateczny kształt kazania nie zale$y od pomysło-

wo)ci, talentu i pracowito)ci kaznodziei, ale od Boga. Tworzone i wygłasza-

ne kazanie b'dzie tym doskonalsze, im kaznodzieja, nie lekcewa$&c czyn-

ników ludzkich, pełniej otworzy si' na działanie Boga. Mimo to jednak  

kaznodzieja jest wolnym i po ludzku twórczym, a kaznodziejstwo jest 

twórczo)ci&12.

 Kazanie jest aktem kreatywnym13. Z retorycznego i teologicznego punktu 

widzenia kreatywno)( na gruncie kaznodziejstwa jest konieczna. Kreatywn&
nazywamy twórczo)( zmierzaj&c& do wytworzenia dzieła nosz&cego znami'

8 W. P r z y c z y n a. Kazanie jako słowo Bo$e. W: Fenomen kazania. Red. W. Przyczyna. 

Kraków 1994 s. 64-66. 
9 G. S i w e k. Przepowiadanie słowa Bo$ego. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kami%ski. 

T. 2: Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin 2002 s. 149-151. 
10 W. B r o % s k i. Homilia w dokumentach Ko)cioła współczesnego. Lublin 1999 s. 34. 
11 Z. G r z e g o r s k i. Problemy warto)ciowania kaza%. „Pozna%skie Studia Teologiczne” 

4:1983 s. 293. 
12 G. S i w e k. Proces tworzenia kazania. W: Fenomen kazania. Red. W. Przyczyna. Kraków 

1994 s. 182-183. Zob. J. T w a r d y. Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem. Rzeszów 1998 

s. 35-153. 
13 Zob. J. R o t h e r m u n d t. Die Heilige Geist und die Rhetorik. Gütersloh 1984 s. 133-142. 
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nowo)ci. Za kreatywn& w teorii homiletycznej uznaje si' tak& my)l, która 

w okre)lonych okoliczno)ciach jest całkowicie nowa b&d+ zawiera jakie)
nowe elementy i pomaga ludziom w rozwi&zywaniu ich $yciowych prob-

lemów. Kreatywno)( odnosi si' do całej Bosko-ludzkiej rzeczywisto)ci

kazania, a nie tylko do zewn'trznej jego formy. Skuteczno)( swego słowa 

Bóg wi&$e ze współprac& człowieka14.

 Na gruncie homiletyki odró$nia si' kazanie od tekstu kazania. Kazanie 

nie jest zredagowanym tekstem, lecz rzeczywisto)ci& dynamiczn&, która si'
dzieje podczas samego głoszenia15. „Kazanie jest jednym z zachowa% komu-

nikacyjnych, w którym bierze udział nie tylko kaznodzieja, lecz tak$e wiele 

innych czynników (aktywni słuchacze, zwi&zki wspólnotowe, wyobra$enie

o mówcy, oczekiwania słuchaczy oraz inne okoliczno)ci). St&d te$ tworzy(
kazanie to wła)ciwie przygotowa( spotkanie”16.

 Omawiaj&c zagadnienie specyfiki kazania jako utworu, nale$y podkre)li(,
$e twórczo)(, polegaj&ca na stworzeniu dzieła, jest zło$onym procesem. 

Składa si' z ró$nych etapów, zako%czonych uzewn'trznieniem utworu, a na-

st'pnie jego rozpowszechnieniem, czyli publicznym udost'pnieniem17. Kaza-

nie, tak jak wi'kszo)( przedmiotów praw autorskich, powstaje z my)l& o po-

dzieleniu si' twórczymi dokonaniami autora z zainteresowanymi osobami. 

Charakterystycznym dla kazania jako utworu jest przede wszystkim udost'p-

nienie go odbiorcom na forum publicznym, czyli w ramach przepowiadania 

liturgicznego i pozaliturgicznego, poprzez wykonanie go wobec nich na 

$ywo przez kaznodziej' (art. 50 ust. 3)18.

 Osobie, która stworzyła dzieło, jakim jest kazanie, przysługuj& upraw-

nienia do tego dzieła. Zakresem zastosowania tej zasady s& obj'te autorskie 

prawa osobiste i autorskie prawa maj&tkowe. 

14 R. B o h r e m. Predigtlehre. München 1971 s. 76. 
15 W. B a r t o h l o m ä u s. Kleine Predigtlehre. Zürich 1974 s. 136-139. 
16 S i w e k. Proces tworzenia kazania s. 184. 
17 R. G o l a t. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Warszawa 2008 s. 53. 
18 Oprócz prawa do jednorazowej reprodukcji dzieła rozpowszechnianie utworu mo$e si' do-

konywa( tak$e w drodze reprodukcji trwałej (art. 50 ust. 2). Wówczas rozpowszechnianie utworu 

odbywa si' w drodze udost'pniania publicznie no)ników materialnych dzieła. J. S z c z o t k a. 

Autorskie prawa maj&tkowe. W: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu. Red. 

M. Po+niak-Niedzielska. Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2007 s. 61-63. 
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AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyra+nie oddziela 

autorskie dobra i prawa osobiste od autorskich dóbr i praw maj&tkowych. 

Autorskie dobra i prawa osobiste umieszcza w pierwszej kolejno)ci i oma-

wia je w sposób szeroki, przez co nadaje wysok& rang' ochronie dóbr oso-

bistych w systemie autorskiej ochrony prawnej. 

 Autorskie prawa osobiste s& zwi&zane z twórc& w sposób trwały. Istot&
tych praw jest ich niezbywalny charakter. Nie podlegaj& zrzeczeniu si' lub 

zbyciu. S& te$ bezterminowe, czyli s& formalnie nieograniczone w czasie 

(art. 16)19. Nigdy nie wygasaj&, nawet po )mierci twórcy20. Chroni& wi'+
twórcy z utworem ze skuteczno)ci& erga omnes przed wszelkimi bezpraw-

nymi działaniami ze strony osób trzecich. Ochrona ta wynika z intelektual-

nego i emocjonalnego zaanga$owania autora lub autorów w jego powstanie, 

a autorstwo jest podstaw& i motywem przyznania twórcy praw maj&cych

chroni( jego autorskie dobra osobiste21.

 Wszystkie autorskie dobra osobiste przysługuj&ce twórcy obj'te s& poj'ciem 

„twórczo)( naukowa i artystyczna”. Poj'cie to jest zamieszczone w)ród innych 

dóbr osobistych wymienionych w art. 23 k.c.22 W tym kontek)cie autorskie 

dobra osobiste s& cz')ci& dóbr osobistych powszechnego prawa cywilnego23.

19 Od autorskich praw osobistych nale$y odró$ni( dobra osobiste, które s& „warto)ciami 

niemaj&tkowymi, wi&$&cymi si' z osobowo)ci& człowieka” (A. S z p u n a r. Ochrona dóbr oso-

bistych. Warszawa 1979 s. 106). Z tez& o niemaj&tkowym charakterze dóbr osobistych pole-

mizuje P. Sut (Problem twórczej wykładni przepisów o ochronie dóbr osobistych. „Pa%stwo 

i Prawo” 52:1997 z. 9 s. 31-32). 
20 M. C h a j d a, M. S k w a r z y % s k i. Prawne konsekwencje )mierci autora utworu. Maszy-

nopis referatu wygłoszonego na konferencji naukowej „Dziedziczenie własno)ci intelektualnej” 

22 maja 2009 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim.  
21 Według E. Wojnickiej autorstwo „nie jest ani dobrem osobistym, ani prawem osobisto)ci 

twórcy, lecz stanowi oparcie dla teoretycznej konstrukcji tych warto)ci. Traktowanie wi'zi ł&-
cz&cej twórc' z dziełem jako to$samej z autorstwem umo$liwia nadanie logicznego sensu 

formule art. 16 ustawy” (Ochrona autorskich dóbr osobistych. Łód+ 1997 s. 93). 
22 Takie przekonanie dominuje w pi)miennictwie. Zob. S. G r z y b o w s k i, A. K o p f f, 

J. S e r d a. Zagadnienia prawa autorskiego. Warszawa 1973 s. 54, 242; S z p u n a r. Ochrona 

dóbr osobistych s. 116, 148; A. K o p f f. Ochrona praw twórcy. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiello%skiego” 1978 nr 81 s. 14; J. P a n o w i c z - L i p s k a. Maj&tkowa ochrona dóbr oso-

bistych. Warszawa 1975 s. 168; J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z. Ochrona dóbr osobistych w za-

kresie twórczo)ci naukowej i artystycznej. W: Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie 

cywilnym. Red. J.S. Pi&tkowski. Wrocław 1986 s. 136.  
23 E. W o j n i c k a. Autorskie prawa osobiste. W: System prawa prywatnego. T. 13: Prawo 

autorskie. Red. J. Barta. Warszawa 2007 s. 225. Stanowisko przeciwne, uznaj&ce odr'bno)(
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 Przepis art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wy-

mienia autorskie prawa osobiste, nie za) autorskie dobra osobiste. „Preroga-

tywy osobiste twórcy wymienione w ustawie (z wi'ksz& lub mniejsz& pre-

cyzj&), uzyskały normatywn& posta( […] osobistych podmiotowych praw 

autorskich”24. S& to autorskie prawa osobiste do autorstwa utworu, ozna-

czenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udost'pnienia 

go anonimowo, nienaruszalno)ci tre)ci i formy utworu oraz jego rzetelnego 

wykorzystania, decydowania o pierwszym udost'pnieniu utworu publicz-

no)ci, nadzorem nad sposobem korzystania z utworu. Istota wskazanych 

wyra+nie w art. 16 ust. 1-2 autorskich praw osobistych polega na wyst'po-

waniu przez twórc' wobec innych osób w charakterze autora stworzonego 

utworu czy te$ na przypisywaniu okre)lonej osobie twórczego wkładu w po-

wstanie utworu. Je)li idzie natomiast o autorskie prawa osobiste wymienione 

w art. 16 ust. 3-5, to ich istota koncentruje si' na umo$liwieniu twórcy de-

cydowania o skierowaniu utworu do publicznego odbioru oraz o korzystaniu 

z niego przez inne osoby w sposób zgodny z zamysłem twórcy i twórcz&
koncepcj& dzieła25. Twórca jest bowiem zainteresowany tym, aby stworzone 

przez niego dzieło nie było poddawane zmianom zagra$aj&cym jego szeroko 

poj'tej warto)ci.

 Wyliczenie autorskich praw osobistych zamieszczone w art. 16 ma cha-

rakter przykładowy i nie stanowi katalogu zamkni'tego26. Pierwsze dwa 

prawa osobiste wymienione w katalogu s& tak bardzo zwi&zane z twórc&, $e
mo$e je wykonywa( tylko on sam27. Jest to prawo do autorstwa utworu 

i oznaczenia utworu. Prawo do autorstwa utworu jest najbardziej podstawo-

wym autorskim prawem osobistym. Polega ono „na mo$no)ci $&dania przez 

twórc' od osób trzecich, by uznawały, i$ to on jest autorem danego utwo-

ru”28. Jest ono wi&$&ce dla ka$dego podmiotu prawa. Natomiast prawo do 

oznaczenia utworu dotyka rdzenia ochrony osobistych praw autora jako 

autorskich dóbr osobistych, jest w pi)miennictwie odosobnione. Zob. J. B ł e s z y % s k i. Prawo 

autorskie. Warszawa 1988 s. 116.
24 W o j n i c k a. Autorskie prawa osobiste s. 241. Zob. P. B i a ł e c k i. Prawa czy dobra 

osobiste twórcy? „Monitor Prawniczy” 11:2003 nr 15 s. 679-686. 
25 G o l a t. Prawo autorskie i prawa pokrewne s. 137. 
26 W ustawie s& ponadto wymienione dwa osobiste prawa twórcy: prawo do sprzeciwu w sto-

sunku do decyzji o zniszczeniu dzieła plastycznego wystawionego w miejscu publicznym, poł&-
czone z prawem wykupu takiego utworu (art. 32 ust. 2), oraz prawo do udost'pnienia oryginału 

utworu twórcy, je$eli jest to niezb'dne do wykonania prawa autorskiego (art. 52 ust. 3). 
27 C h a j d a, S k w a r z y % s k i. Prawne konsekwencje )mierci autora utworu.
28 Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz s. 235. 
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twórcy. Twórca dzieła ma prawo do oznaczenia, z którego mo$e skorzysta(,
i poda( si' za twórc' lub nie. Mo$e równie$ oznaczy( utwór pseudonimem. 

 Art. 16 ust. 3 ustawy formułuje uprawnienie twórcy do „nienaruszalno)ci

tre)ci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania”. W prawie autor-

skim jest ono znane jako prawo do integralno)ci utworu. Według orzeczenia 

S&du Apelacyjnego w Krakowie z 29 pa+dziernika 1997 r. naruszenie tego 

prawa ma miejsce wył&cznie wtedy, kiedy nast&pi zmiana, która „«zrywa» 

lub «osłabia» wi'+ twórcy z utworem, usuwa lub narusza wi'+ mi'dzy

utworem a cechami indywidualizuj&cymi jego twórc'. Tak oznaczonych 

cech naruszenia prawa do integralno)ci utworu nie spełniaj& drobne zmiany 

elementów jego tre)ci i formy, które nie uchylaj& atrybucji utworu”29.

 Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu nale$y rozumie( z uwzgl'd-

nieniem okoliczno)ci, $e „je)liby traktowa( poł&czenie omawianego upraw-

nienia (w jednym punkcie) z prawem do integralno)ci za racjonaln& decyzj'
ustawodawcy – nale$ałoby przyj&(, $e prawo do rzetelnego wykorzystania 

utworu odnosi si' wył&cznie do eksploatacji utworu w dziełach zale$nych 

oraz w innych utworach niesamoistnych”30.

 Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu stanowi konsekwen-

cj' trwało)ci wi'zi, jaka ł&czy twórc' ze swoim dziełem31. W literaturze panu-

je pogl&d, $e prawo to jest dopełnieniem powy$ej omówionego prawa do inte-

gralno)ci utworu. Uprawnia ono twórc' do skontrolowania, czy dzieło przez 

niego udost'pnione jest przez osob' korzystaj&c& wła)ciwie eksploatowane32.

 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych uznaje twórc' za pod-

miot jedynie wła)ciwy do podj'cia decyzji o przeznaczeniu dzieła do pub-

likacji po uznaniu go za uko%czone. Decyzja taka ma charakter jedno-

razowy33.

 Twórcy kazania przysługuj& autorskie prawa osobiste. Chroni& one nie-

ograniczon& w czasie i niepodlegaj&c& zrzeczeniu si' lub zbyciu jego wi'+
z utworem, jakim jest kazanie. Równocze)nie naruszenie autorskich praw 

osobistych przez kaznodziej' korzystaj&cego w sposób niezgodny z prawem 

z tekstów innych autorów skutkuje odpowiedzialno)ci&.

29 Dobra osobiste. Zbiór orzecze% S&du Apelacyjnego w Krakowie. Opr. B. Gawlik. Kraków 

1999 s. 238 – I ACa 477/97. Zob. art. 49.  
30 Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz s. 242. 
31 A. W o j c i e c h o w s k a. Tre)( osobistych praw autorskich. „Przegl&d Ustawodawstwa 

Gospodarczego” 47:1994 nr 11 s. 16. 
32 G o l a t. Prawo autorskie i prawa pokrewne s. 138. 
33 W o j c i e c h o w s k a. Tre)( osobistych praw autorskich s. 16. 
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AUTORSKIE PRAWA MAJ-TKOWE 

Twórca kazania, jako podmiot praw autorskich, posiada równie$ prawa 

maj&tkowe do stworzonego utworu. Autorskie prawa maj&tkowe s& prawami 

podmiotowymi. Maj& charakter zbywalny. Mo$na nimi dysponowa( w dro-

dze czynno)ci prawnych (art. 41 ust. 1), a tak$e podlegaj& one dziedzicze-

niu34. Zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

je$eli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wył&czne prawo do 

korzystania z utworu, rozporz&dzania nim na wszystkich polach eksploatacji 

oraz wynagrodzenia za korzystanie z utworu. W odró$nieniu od katalogu 

autorskich praw osobistych, wyliczenie przez ustawodawc' autorskich praw 

maj&tkowych ma charakter wyczerpuj&cy35.

 Korzystanie z utworu, o którym mówi art. 17, polega na „prawie do de-

cydowania o ka$dej formie korzystania z utworu jako dobra niematerialnego. 

Przez korzystanie nale$y rozumie( wszelkie formy czynno)ci faktycznych 

i prawnych, na podstawie których inny podmiot na okre)lonych warunkach 

uzyskuje mo$no)( korzystania z utworu”36. Oznacza to, $e twórca, jako pod-

miot uprawniony, mo$e u$ywa( swój utwór w ró$ny sposób i czerpa( z tego 

tytułu konkretne zyski. Udost'pnienie przez twórc' przysługuj&cego mu dzie-

ła, czyli udzielenie licencji na korzystanie z utworu przez inn& osob', nie po-

woduje utraty przeze% prawa do dalszego korzystania z tego utworu37.

 Od prawa do korzystania z utworu ustawa wyra+nie oddziela prawo do 

rozporz&dzania utworem (art. 17). Prawo to nale$y traktowa( jako „podej-

mowanie wszelkich czynno)ci prawnych zmierzaj&cych do umo$liwienia 

innym podmiotom eksploatacji dzieła i do czerpania przez twórc' korzy)ci

ekonomicznych zwi&zanych z eksploatacj&”38. Rozporz&dzanie utworem 

oznacza zarówno zbycie maj&tkowych praw autorskich, jak i udzielenie 

34 Ze wzgl'du na to, $e przedmiotem jest dobro niematerialne, autorskie prawo maj&tkowe

jest „innym prawem ni$ własno)( i ma swe +ródło w monopolu przyznanym przez ustawodawc'”
(J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z. Prawo autorskie. Warszawa 2008 s. 83). Konstrukcja monopolu 

akcentuje, $e prawo wył&czne istnieje tylko w tym zakresie, w którym wyra+nie zostało ustano-

wione. E. T r a p l e. Autorskie prawa maj&tkowe. W: System prawa prywatnego. T. 13: Prawo 

autorskie. Red. J. Barta. Warszawa 2007 s. 125. 
35 G o l a t. Prawo autorskie i prawa pokrewne s. 142-144. 
36 T r a p l e. Autorskie prawa maj&tkowe s. 130. 
37 G o l a t. Prawo autorskie i prawa pokrewne s. 145. Według M. Po+niak-Niedzielskiej, 

prawo do korzystania z utworu obejmuje: prawo do utrwalania, czyli sporz&dzania materialnego 

no)nika, i prawo do zwielokrotniania utworu, czyli wytwarzania kolejnych egzemplarzy utwo-

rów. Zob. S z c z o t k a. Autorskie prawa maj&tkowe s. 58-61. 
38 T r a p l e. Autorskie prawa maj&tkowe s. 128. 
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licencji na korzystanie z utworu i nast'puje na wszystkich polach eks-

ploatacji39.

 Pole eksploatacji jest podstawowym poj'ciem w obecnej konstrukcji 

maj&tkowych praw autorskich40. „Polem eksploatacji jest sposób, zarówno 

techniczny, jak i praktyczny korzystania z maj&tkowych praw do utworu”41.

Wyliczenie odr'bnych pól eksploatacji w art. 50 ustawy, czyli takich, które 

nie mog& by( zast&pione dotychczasowymi, samodzielnymi pod wzgl'dem

technicznym i ekonomicznym sposobami korzystania, nie jest wyczerpuj&ce. 

Oznacza to, $e w ka$dej chwili mog& si' pojawi( nowe formy korzystania, 

a tym samym w ramach ustawowo wymienionych pól eksploatacji bardziej 

szczegółowe podziały b'd&ce wyrazem odr'bnego ekonomicznie znaczenia 

poszczególnych sposobów korzystania42. Maj&tkowe prawa autorskie powin-

ny by( zatem interpretowane w odniesieniu do wymienionych przykładowo 

w art. 50 pól eksploatacji43.

 Ostatnim z wymienionych w art. 17 autorskim prawem maj&tkowym jest 

prawo do wynagrodzenia. Polega ono na „mo$no)ci $&dania odpowiedniej 

kwoty od podmiotu korzystaj&cego z utworu w takim zakresie, jakim jest on 

obj'ty monopolem prawnoautorskim. Dlatego wynagrodzenie nie nale$y si'
za te formy korzystania, które mieszcz& si' w granicach wyznaczonych do-

zwolonym u$ytkiem”44.

 Zestawiaj&c autorskie prawa osobiste z autorskimi prawami maj&tkowy-

mi, nale$y podkre)li(, $e do istoty praw maj&tkowych nale$y fakt, $e wy-

gasaj& (art. 36), tj. czas ich trwania jest ograniczony. Wyga)ni'cie to na-

st'puje co do zasady z upływem siedemdziesi'ciu lat45. Po wyga)ni'ciu praw 

39 G o l a t. Prawo autorskie i prawa pokrewne s. 145. 
40 Zob. E. T r a p l e. Tre)( maj&tkowych praw autorskich. „Przegl&d Ustawodawstwa Gospo-

darczego” 47:1994 nr 11 s. 13-15. 
41 C h a j d a, S k w a r z y % s k i. Prawne konsekwencje )mierci autora utworu. Według R. Go-

lata pola eksploatacji s& „zakresami korzystania z przedmiotu ochrony, składaj&cymi si' na tre)(
maj&tkowych praw autorskich” (Prawo autorskie i prawa pokrewne s. 145). 

42 T r a p l e. Autorskie prawa maj&tkowe s. 145. 
43 Zob. tam$e s. 152-201. E. Traple omawia tutaj szczególne uprawnienia maj&tkowe: prawo 

zwielokrotniania, prawo wprowadzenia do obrotu, prawo najmu i u$yczenia egzemplarzy, prawo 

wystawiania, droit de suite, prawo komunikowania dzieła publiczno)ci bezpo)rednio lub za 

pomoc& ró$nych )rodków technicznych. 
44 G r z y b o w s k i, K o p f f, S e r d a. Zagadnienia prawa autorskiego s. 145. W doktrynie 

istnieje spór czy prawo do wynagrodzenia ma charakter wzgl'dny czy bezwzgl'dny. Zob. 

T r a p l e. Autorskie prawa maj&tkowe s. 132-135. 
45 Szersze omówienie zagadnienia zob. C h a j d a, S k w a r z y % s k i. Prawne konsekwencje 

)mierci autora utworu.
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autorskich do danego utworu przechodzi on do domeny publicznej. Mo$na

wi'c korzysta( z niego bez potrzeby zawierania umów licencyjnych i roz-

liczania wynagrodze%, pami'taj&c o nieograniczonych w czasie prawach oso-

bistych do danego utworu. 

 Reasumuj&c, nale$y zauwa$y(, $e ustawa o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych chroni autorskie prawa osobiste i autorskie prawa maj&tkowe 

twórcy utworu. Eksploatacja danego dzieła nie mo$e ani narusza( normal-

nego korzystania z utworu, ani godzi( w słuszne interesy twórcy.  
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THE COPYRIGHT OF A SERMON 

S u m m a r y  

A sermon, as a unit of ecclesiastical prophecy, is a specific composition – the word of God in 

the human words of a preacher. It is protected and its author is entitled to enjoy their moral rights 

and copyright. Moral rights rest with the creator permanently. Specifically, they are inalienable. 

They are not subject to alienation or disclaimer. They are perpetual as they never expire, even 

after the death of the creator. They protect the bond between the author and his or her work 

against lawless acts of third parties. On the other hand, economic copyrights are alienable – one 

can dispose of them by legal acts, and they are inheritable. 

Translated by Tomasz Pałkowski 

Słowa kluczowe: kazanie, kazanie jako utwór, prawo autorskie. 

Key words: sermon, sermon as a work, copyright.


