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10 BŁĘDÓW        
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZY ZAWIERANIU  

UMOWY PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW 

MAJĄTKOWYCH DO UTWORU 
 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu nie jest transakcją skomplikowaną, jeśli przy 

konstruowaniu umowy zadbamy o wszystkie niezbędne elementy, które zapewnią prawidłowe 

uregulowanie prawne. Często jednak trafiają do naszej kancelarii dokumenty, w których znajdują się 

błędy, sprawiające problemy interpretacyjne, a nawet powodujące, że umowa jest nieważna.  

 

Z jakimi błędami w umowach przeniesienia autorskich praw majątkowych się spotykamy? 
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01 BRAK FORMY PISEMNEJ 

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych musi mieć formę pisemną1. Bez 

zachowania pisemnej formy umowy nie ma skutecznego przeniesienia praw autorskich, 

umowa jest nieważna.  

Co najwyżej można przyjąć, iż korzystanie z utworu odbywa się na podstawie umowy 

licencyjnej zgodnie z zasadą, iż w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu 

prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji2. 

 

Aby zachować formę pisemną należy złożyć własnoręczny podpis na dokumencie 

obejmującym treść oświadczenia woli, czyli na dokumencie umowy. Do zawarcia umowy 

wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy 

jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść 

oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany3. 

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem 

woli złożonym w formie pisemnej. Do zachowania elektronicznej formy czynności 

prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym4. 

 

 

02 BRAK POPRAWNEGO OKREŚLENIA UTWORU 

W umowach przeniesienia autorskich praw majątkowych bardzo często spotykamy się z 

brakiem dokładnego określenia utworu lub też niedokładnym jego określeniem. Strony 

posługują się pojęciem utworu nie definiując go nigdzie w umowie.  

 

Na podstawie tak zawartej umowy nie można stwierdzić czego faktycznie ona dotyczy, 

a więc do jakiego utworu prawa autorskie zostały przeniesione. Problem pojawia się 

najczęściej, gdy dochodzi do sporu np. co do formy w jakiej utwór ma być dostarczony 

(np. pliki otwarte, zamknięte), a także co strony rozumiały przez utwór. Z tego względu 

przy określaniu utworu można wskazać jego tytuł, a w przypadku gdy go nie ma, opisać 

go dokładnie, by uniknąć rozbieżności co do woli stron umowy. W przypadku utworów 

graficznych określić techniki, kolory. W utworze informatycznym dokładna specyfikacja 

zawarta w załączniku do umowy pozwoli ustalić parametry utworu. 

 

Warto pamiętać, że nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub 

wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w 

 
1 art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) - 

umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2 art. 65 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
3 art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („kc”). 
4 Art. 781 kc. 
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przyszłości5. Nie można według polskiego prawa „kupić” praw do wszystkich utworów 

jakie dany twórca stworzy, trzeba je wyszczególnić i określić.  

 

Jeśli w chwili zawierania umowy utwór jeszcze nie istnieje można użyć konstrukcji z 

art. 64 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zawrzeć umowę 

zobowiązującą do przeniesienia autorskich praw majątkowych. Umowa ta przenosi na 

nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na 

określonym w umowie polu eksploatacji 

 

 

03  BRAK REGULACJI LUB NIEWŁAŚCIWA REGULACJA DOTYCZĄCA 

ZAKRESU PRZEJŚCIA PRAW AUTORSKICH 

 

Niezrozumiałe dla niektórych pojęcie pól eksploatacji to inaczej mówiąc sposoby 

korzystania z utworu. Jak wskazuje wprost art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych „umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa 

o korzystanie z utworu, zwana dalej ,,licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej 

wymienione”. Wskazanie w umowie tego sposobu korzystania w jest konieczne.  

 

W ustawie o prawie autorskim mamy wymienione tylko przykładowe pola eksploatacji6, 

a ich katalog jest otwarty, co zwłaszcza w czasach, gdy technologia narzuca nowe 

sposoby korzystania z utworów, pozwala na dostosowanie umowy do własnych potrzeb. 

Warunkiem jest jednak, by w chwili zawierania umowy pole eksploatacji wskazane przez 

strony umowy było znane. W związku z tym nie można w umowie zastrzec, że twórca 

przenosi majątkowe prawa autorskie do utworu także na polach eksploatacji powstałych 

w przyszłości. 

 

Z drugiej strony błędem może być też zbyt szerokie wskazanie pól eksploatacji. 

Wpisywanie w umowę „wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy” pól eksploatacji 

jest korzystne dla nabywcy, jednak twórca powinien zastanowić się czy na pewno dla 

niego taki zapis nie powoduje zmniejszenia potencjalnego wynagrodzenia. Należy 

pamiętać, że niewymienione w umowie prawa pozostają przy twórcy, który nadal może 

nimi swobodnie rozporządzać i pobierać wynagrodzenie za korzystanie przez inne 

osoby z tych pól eksploatacji.  

 

Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia7. 

  

 

 
5 art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
6 art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
7 art. 41 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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04  BRAK REGULACJI LUB NIEWŁAŚCIWA REGULACJA DOTYCZĄCA 

MOMENTU PRZEJŚCIA PRAW AUTORSKICH  

 

Moment przejścia praw autorskich – najczęściej określa się go albo z chwilą przekazania 

utworu albo z chwilą zapłaty wynagrodzenia. Pierwsza opcja jest korzystna dla nabywcy, 

który może zwlekać z zapłatą, a prawa będą już po jego stronie. Zdecydowanie 

bezpieczniejsza dla twórcy jest druga opcja, bo do momentu dokonania zapłaty 

nabywca nie ma praw do utworu. 

  

 

 

05  BRAK REGULACJI LUB NIEWŁAŚCIWA REGULACJA DOTYCZĄCA 

CZASU PRZEJŚCIA PRAW AUTORSKICH  

 

Niektórzy nie wiedzą, że autorskie prawa majątkowe można przenieść na jakiś czas. Czyli 

można stać się „właścicielem” praw do utworu przez pewien czas, po którym prawa 

„wracają” do poprzedniego właściciela. Okres na jaki prawa autorskie są przenoszone 

można uregulować dowolnie. Jeśli więc intencją stron jest wykluczenie wszelkich 

wątpliwości w tym zakresie warto zapisać, że prawa przenoszone są bez ograniczeń 

czasowych. 

  

 

 

06  BRAK REGULACJI LUB NIEWŁAŚCIWA REGULACJA DOTYCZĄCA 

TERYTORIUM PRZEJŚCIA PRAW AUTORSKICH  

 

Można przenieść prawa do korzystania z utworu na ograniczonym terytorium np. 

województwa, państwa, lub wskazać, że przenosimy prawa autorskie do utworu bez 

ograniczeń terytorialnych – co oczywiście daje nabywcy największą swobodę 

korzystania. Podobnie jak z okresem na jaki prawa są przenoszone, warto wpisać do 

umowy, że prawa przenoszone są bez ograniczeń terytorialnych. 
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07  BRAK REGULACJI LUB NIEWŁAŚCIWA REGULACJA DOTYCZĄCA 

WYNAGRODZENIA ZA PRZEJŚCIA PRAW AUTORSKICH 

 
Jeżeli umowa dotyczy przeniesienia autorskich praw majątkowych na kilku polach 

eksploatacji, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za każde z pól, chyba, że strony 

w umowie postanowią inaczej8. Najczęściej negocjacje co do zakresu przeniesienia praw 

i wynagrodzenia dotyczą całości ustaleń, a zamiarem stron jest jedna opłata za 

przeniesienie praw na wszystkich polach. Jeżeli jednak tego nie zapiszemy w umowie, 

Twórca będzie miał prawo dochodzenia wynagrodzenia odrębnie za każde pole 

eksploatacji wskazane w umowie. 

 

Trzeba też pamiętać, że jeżeli wynagrodzenie twórcy jest określone procentowo od ceny 

sprzedaży egzemplarzy utworu, a cena ta ulega podwyższeniu, twórcy należy się 

umówiony procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyższonej cenie. Jednostronne 

obniżenie ceny sprzedaży egzemplarzy przed upływem roku od przystąpienia do 

rozpowszechniania utworu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia. Strony mogą 

przedłużyć ten termin – zgodnie z art. 48 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 

Umowa przenosząca prawa autorskie musi określać, czy transakcja jest odpłatna czy też 

nieodpłatna, przy czym w tym ostatnim przypadku – darowizna może być odwołana gdy 

obdarowany okaże się „rażąco niewdzięczny”. Jeżeli w umowie nie zapiszemy z umowy 

nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpiło nieodpłatnie, twórcy 

przysługuje prawo do wynagrodzenia, a jeżeli w umowie nie określono wysokości 

wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem 

zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. Gdy 

wystąpi rażąca dysproporcja między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy 

autorskich praw majątkowych, twórca może żądać stosownego podwyższenia 

wynagrodzenia przez sąd na podstawie art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 

O powyższych regulacjach należy pamiętać zapisując odpowiednie regulacje w umowie. 

 

Warto tez pamiętać, że w sytuacji gdy wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości 

wpływów z korzystania z utworu, twórca ma prawo do otrzymania informacji i wglądu w 

niezbędnym zakresie do dokumentacji mającej istotne znaczenie dla określenia 

wysokości tego wynagrodzenia9. 

 

 
8 art. 45 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
9 art. 47 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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08  BRAK REGULACJI LUB NIEWŁAŚCIWA REGULACJA DOTYCZĄCA 

PRAW ZALEŻNYCH 
 

Prawie każda ingerencja w utwór wymaga zgody twórcy utworu pierwotnego. Strony 

umowy przeniesienia praw autorskich bardzo często zapominają o tym lub zbyt szeroko 

regulują te kwestie. 

 

Istnienie utworu zależnego jest uzależnione od wcześniejszego powstania utworu 

pierwotnego dlatego utworem zależnym jest np. tłumaczenie książki z języka polskiego 

na język obcy. W przypadku utworu zależnego trzeba pamiętać, o tym, że 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowania należy uzyskać zgodę twórcy utworu 

pierwotnego. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli w momencie zawierania umowy przeniesienia 

autorskich praw majątkowych wiemy, że będziemy korzystać z praw zależnych do 

utworu, należy odrębnie uregulować te kwestie. 

 

Z drugiej strony twórca powinien zastanowić się jak szeroko udziela praw do utworu. 

Zgoda na rozporządzanie i korzystanie z opracowania powinna być uwzględniona 

w umowie dopiero wtedy, gdy twórca chce, aby nabywca mógł swobodnie dokonywać 

przeróbek utworu, np. adaptacji czy tłumaczeń. Twórca powinien tez zadbać o 

odpowiednie wynagrodzenie dla siebie za udzielenie zgody lub świadomie z niego 

zrezygnować. Nie należy bowiem mylić wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych z wynagrodzeniem za udzielenie zgody na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowania. 

  

 

09 BRAK REGULACJI DOTYCZĄCYCH NOŚNIKA UTWORU 

  

Wiele osób zapomina, że czym innym jest utwór, a czym innym jest fizyczny nośnik, na 

którym utwór został zapisany. Utwór jest przejawem działalności twórczej człowieka, 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 

wyrażenia. To wyraz myśli twórcy. Aby uzewnętrznić tę myśl twórca musi użyć nośnika 

fizycznego takiego jak kartka papieru, dyskietka, płótno obrazu, drewno, metal 

szlachetny i wiele innych. Podobnie jak przeniesienie własności egzemplarza nie 

powoduje przeniesienia praw autorskich (np. kupując książkę czy płytę nie przysługują 

nam prawa autorskie do niej), tak samo przejście autorskich praw majątkowych nie 

powoduje z automatu przeniesienia własności egzemplarza utworu.  Kwestia 

przeniesienia własności egzemplarza powinna być odrębnie uregulowana w umowie – 

czy wraz z przeniesieniem praw autorskich przenosimy prawo do egzemplarza, oraz czy 

opłata z tego tytułu jest uwzględniona w wynagrodzeniu. 
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Jeżeli w umowie nie umówiono się inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu 

nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.  

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje 

przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu. 

  

 

10   BRAK USTALONYCH ZASAD WYKONANIA BĄDŹ ODBIORU UTWORU  

 

Czasami przeniesienie praw poprzedzone jest zamówieniem wykonania przez twórcę 

dzieła, które jest utworem i wówczas trudności pojawiają się przy określaniu dzieła i 

warunków jego wykonania czy odbioru. Warto wprowadzić do umowy konkretne 

terminy wykonania i akceptacji przez kupującego poszczególnych części utworu, jeśli 

można wyszczególnić etapy wykonania. W interesie obu stron jest uregulowanie ilości 

poprawek jakie mogą być wprowadzane.   

 

Wykonywanie nadzoru autorskiego jest prawem osobistym, a więc tak jak inne autorskie 

prawa osobiste (prawo do autorstwa utworu, do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem 

lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, prawo do nienaruszalności 

treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, prawo do decydowania o 

pierwszym udostępnieniu utworu publiczności) nie może być zbywane przez twórcę. 

Może on jednak upoważnić inną osobę do wykonywania niektórych z tych praw.  

Jeśli twórca nie upoważnił innej osoby do wykonania w jego imieniu nadzoru, to 

korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem 

utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeżeli wniesione w związku z nadzorem 

zmiany w utworze są niezbędne i wynikają z okoliczności od twórcy niezależnych, koszty 

ich wprowadzenia obciążają nabywcę autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcę10. 

O zabezpieczeniu informacji poufnych zapomina się bardzo często, nie tylko w 

przypadku umów przeniesienia praw autorskich. A przecież bardzo często wysokość 

wynagrodzenia jest informacją, którą chcemy zachować w poufności, aby pozostała tylko 

pomiędzy stronami umowy. Dodatkowo w trakcie negocjacji umowy niejednokrotnie 

ujawniane są poufne informacje stanowiące dużą wartość dla jednej strony. Z tego 

powodu uważamy, że klauzula poufności powinna znajdować się w każdej umowie. 

Prawidłowe postanowienie powinno nie tylko wskazywać na to, co stanowi informacje 

poufne, jak strony zobowiązują się do zabezpieczenia przed ujawnieniem tych 

informacji, ale także, co grozi drugiej stronie w przypadku niedochowania tajemnicy. 

Kara umowna powinna być adekwatna do wartości informacji objętych klauzulą 

poufności. 

 

 

Powyższa lista zawiera najczęściej spotykane błędy. Jest ich dużo więcej, zwłaszcza, gdy transakcja 

przeniesienia praw autorskich łączy się z innymi ustaleniami stron.  

 
10 art. 60 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Mamy nadzieję, że nasza lista najczęściej popełnianych błędów będzie przydatna przy konstruowaniu 

umów.  

Jeżeli chcesz uniknąć błędów w umowie i mieć pewność, że prawidłowo zabezpieczysz swoje interesy 

w umowie o przeniesienie praw autorskich do utworu zapraszamy do kontaktu. 

Skontaktuj się z nami 

LEWANDOWSKI GRADEK LEWANDOWSKA sp. p. r. pr. 

LGL KANCELARIA PATENTOWA sp. z o. o. 

www.lgl-iplaw.pl  

Mokotowska 41 lok. 2B, Warszawa 00 - 551 

(+48) 513 454 676   biuro@lgl-iplaw.pl 

 

Potrzebujesz gotowego wzoru umowy?  

 
W Z Ó R  U M O W Y  N A B Y C I A  P R A W  

A U T O R S K I C H  

 

 
W Z Ó R  U M O W Y  N A B Y C I A  P R A W  

A U T O R S K I C H  

W Z Ó R  U M O W Y  O  D Z I E Ł O  Z  N A B Y C I  

E M  P R A W  A U T O R S K I C H  

 

 

LGL to zespół zapewniający wsparcie prawne i biznesowe w zakresie własności intelektualnej na każdym etapie: 

− w ramach kancelarii prawnej od problemu do rozwiązania,  

− w ramach kancelarii mediacyjnej od sporu do porozumienia,  

− w ramach kancelarii patentowej od pomysłu do komercjalizacji.  

 

Co wyróżnia naszą ofertę na rynku? 

− kompetencje oparte na ponad 20 letnim doświadczeniu i praktyce w zakresie IP  – przekraczających 

liczbę 100 000 godz. obsługi w zakresie sporządzania i analizy umów dotyczących praw autorskich 

− ścisła specjalizacja w zakresie własności intelektualnej , pozwalająca na kompleksowe wsparcie w 

ochronie i korzystaniu z potencjału IP - zajmujemy się tylko tym na czym się znamy  

− znajomość rynku innowacji, kreacji i technologii  – mamy doświadczenie w prowadzeniu trudnych 

spraw i aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż  

− praktyczne podejście - również jesteśmy przedsiębiorcami, nasz „biznes” to rozwiązywanie 

problemów prawnych Klientów, aby mogli skoncentrować się na rozwoju swojej firmy lub działalności 

twórczej – prowadząc nasz biznes wychodzimy z założenia, że udzielanie pomocy prawnej wymaga 

od nas zrozumienia potrzeb Klientów i zrealizowaniu ich z naszą pomocą, dlatego szukamy rozwiązań a 

nie problemów. 
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