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SŁOWO WSTĘPNE

Pomysł przygotowania dla Pani Profesor Elżbiety Traple księgi pamiątkowej z oka-
zji Jej 70. urodzin nie był oczywisty tylko dla jednej osoby – samej Pani Profesor. Dla 
nikogo, kto miał okazję Panią Profesor poznać nieco bliżej, nie powinno to zresztą być 
zaskoczeniem. Na szczęście, zapewne w dużej mierze po to, by uniknąć naszych kolej-
nych nalegań, Pani Profesor wyraziła ostatecznie zgodę i  dzięki temu powstało opra-
cowanie, które – mamy nadzieję – w sposób godny honoruje jej niezwykłe osiągnięcia 
i  karierę. Musimy za to podziękować autorom, którzy nadesłali niezwykle interesu-
jące teksty obejmujące zarówno prawo własności intelektualnej, jak i  prawo cywilne, 
postępowanie cywilne, zagadnienia prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych 
i  wiele innych. Ten przekrój tematyczny księgi nie jest zresztą przypadkowy. Odpo-
wiada on znakomicie szerokości zainteresowań Jubilatki, które rozciągają się od – chyba 
jednak najulubieńszego – prawa autorskiego, przez wszystkie niemal prawa własności 
przemysłowej (a  zwłaszcza prawo patentowe i  prawo znaków towarowych), po prawo 
cywilne, przy czym nie jest to może najszczęśliwsze określenie ich kierunku, ponieważ 
Pani Profesor, jak wielu najwybitniejszych przedstawicieli doktryny prawa własności 
intelektualnej, wywodzi swój znakomity warsztat właśnie z prawa cywilnego, a w Kate-
drze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego spędziła większość ze swych lat 
pracy na uniwersytecie.

Pani Profesor zasługiwałaby na księgę pamiątkową, gdyby pozostała tylko cywi-
listką. Jak wiemy, tak się jednak nie stało. Bez żadnej przesady można Ją  zaliczyć do 
wielkich postaci polskiej doktryny prawa własności intelektualnej. Nikt, kto się tą dzie-
dziną zajmuje, nie jest w  stanie pominąć Jej dorobku, który –  co warte podkreślenia 
– mimo tak wielu zmian legislacyjnych wciąż zachowuje aktualność. Praca doktorska 
Jubilatki na temat utworu zależnego jest już opracowaniem klasycznym, a  wnikliwa 
analiza przeprowadzona w pracy habilitacyjnej Ustawowe konstrukcje w zakresie mająt-
kowych praw autorskich i  obrotu nimi w  dobie kryzysu prawa autorskiego wyprzedzała 
swój czas i nadal dowodzi wartości tego, co powinno być naczelnym celem doktryny 
prawniczej, czyli dobrej teorii, która zawsze będzie przydatna. W dorobku Pani Profesor 
znajdziemy także podstawowe w polskiej literaturze wypowiedzi o tak różnych przecież 
zagadnieniach, jak: teoria ekwiwalentów i  inne aspekty naruszenia patentu, programy 
komputerowe w systemie prawa patentowego, przesłanka używania znaku towarowego 
w  charakterze znaku, umowy autorskie (którym poświęciła odrębną monografi ę) czy 
ochrona słabszej strony umowy. Ujęte w  publikacjach osiągnięcia Pani Profesor są 
dostępne dla każdego. Składają się one na obraz znakomitego naukowca o  rozległym 
wachlarzu zainteresowań. To  wrażenie bezpośredni kontakt z  Panią Profesor w  pełni 
potwierdza, ale oferuje też znacznie więcej. Jest Pani Profesor osobą niezwykle mądrą, 
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zarówno jeśli chodzi o swoją merytoryczną wiedzę (Pani Profesor jest jedną z tych osób, 
która przeczytała wszystko i  jest na bieżąco z każdym aktualnym, choćby najbardziej 
specjalistycznym problemem prawnym z  dziedzin, które Ją  interesują), jak i  trafność 
oraz trzeźwość sądów. Jej spokój i poczucie humoru pozwoliły wybrnąć z wielu pozor-
nie beznadziejnych sytuacji. Gdyby jednak chcieć scharakteryzować Panią Profesor 
w  sposób maksymalnie zwięzły, najtrafniej, wydaje się, byłoby powiedzieć, że ma po 
prostu niezwykłą klasę. Przychodzi ona – jak zawsze, kiedy jest prawdziwa – w sposób 
absolutnie naturalny i rodzi równie naturalny autorytet.

Wszystkie te cechy niewątpliwie pomogły Pani Profesor w  drugiej, równoległej 
ścieżce kariery, którą rozpoczęła na początku lat 90. XX w. jako adwokat. Dorobek 
naukowy Pani Profesor broni się sam, ale wolno nam sądzić, że ogromny sukces, jaki 
odniosła jako praktyk, kolekcjonując przyznawane w kraju i za granicą tytuły najlep-
szego w Polsce prawnika w dziedzinie własności intelektualnej, ma związek z Jej pracą 
naukową. Praktyka pozwalała Jej naocznie przekonać się o  konsekwencjach takich 
lub innych rozwiązań normatywnych, a także dostarczała problemów, które w zaciszu 
uniwersyteckiego gabinetu byłyby zapewne nie do wyobrażenia. Przypisywane wielu 
autorom powiedzenie, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, wydaje 
się niekiedy (przynajmniej w  praktyce prawniczej) pobożnym życzeniem. A  jednak, 
doświadczenie Pani Profesor chyba dowodzi, że jest w tym powiedzeniu wiele prawdy. 
Swoje sukcesy zawodowe udało się Jej osiągnąć bez poświęcania naukowych przekonań. 
Wielu potencjalnie lukratywnych klientów odeszło z kwitkiem, ponieważ Pani Profesor 
nie godziła się na fi rmowanie swoim nazwiskiem poglądów, które uznawała za nie-
słuszne czy wręcz szkodliwe. W dłuższej perspektywie okazało się to podejście słuszne. 
W  poszukiwaniach przykładu, jak nauka i  praktyka mogą z  wzajemną korzyścią na 
siebie oddziaływać i się wzbogacać, Pani Profesor mogłaby wskazać siebie. Oczywiście 
tego nie zrobi, z uwagi na kolejną nieusuwalną cechę swojego charakteru – skromność. 
Czyni to jednak, przynajmniej częściowo, tytuł wybrany dla niniejszej publikacji.

Chociaż przystępując do prac nad księgą pamiątkową, wiedzieliśmy, że Pani Pro-
fesor kończy w  bieżącym roku 70 lat, przyswojenie sobie tej informacji okazuje się 
nieporównanie trudniejsze. Każdy z  nas zna Jubilatkę od kilkunastu, a  nawet kilku-
dziesięciu lat i  każdy może zaświadczyć, że Pani Profesor właściwie się nie zmienia. 
Równie świetnie pisze, równie rzetelnie wykonuje wszystkie obowiązki, i  na uczelni, 
i  w  kancelarii. Jej energia i  pracowitość w  ogóle nie słabną. Młodsi (ale tylko kalen-
darzowo) współpracownicy mogą jedynie z podziwem przyjmować rzucane mimocho-
dem opowieści o  kolejnej wyprawie w  Andy z  krótkim wypadem na Galapagos. Nie 
ma zatem wątpliwości, że to, czego Pani Profesor zdoła dokonać już po wręczeniu Jej 
niniejszej księgi, będzie zasługiwać na kolejne opracowanie tego rodzaju. Tymczasem 
jednak cieszymy się, że mogliśmy z Panią Profesor współpracować i tak wiele się od niej 
nauczyć. Dziękujemy za wszystko i życzymy wszelkiej pomyślności!

W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Tomasz Targosz
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NOTA BIOGRAFICZNA

Pani Profesor Elżbieta Traple pochodzi z  rodziny przybyłej w  1945  r. na obecne 
ziemie polskie ze Lwowa i Pińska. Ojciec Zbigniew Łuczyński był inżynierem górnictwa 
węgla kamiennego, matka Bronisława Łuczyńska miała wykształcenie ekonomiczne. 
Lata szkolne spędziła w Gliwicach, w kręgu inteligencji wywodzącej się z ziem wschod-
nich. Początkowo myślała o  studiach dziennikarskich, ale w  1965  r., kiedy zaczynała 
studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, nale-
żało w tym celu uprzednio ukończyć inne studia wyższe. Obserwując jednak wydarze-
nia roku 1968, zdała sobie sprawę, jak bardzo dziennikarstwo w  PRL było poddane 
wpływom politycznym, i doszła do przekonania, że prawo jako takie stanowi interesu-
jącą alternatywę.

Zainteresowanie prawem cywilnym zawdzięcza –  jak wielokrotnie to podkreślała 
– seminarium magisterskiemu prowadzonemu przez prof. Stefana Grzybowskiego, który 
głównie stawiał pytania o źródła i uzasadnienie określonych instytucji prawa oraz doma-
gał się interpretacji przepisów uwzględniającej ich funkcję społeczną. Stopień magistra 
prawa uzyskała na podstawie pracy poświęconej zagadnieniom umowy przedwstępnej. 
Między rokiem 1969 a  rozpoczęciem pracy w  otwartym w  roku 1972 z  inicjatywy 
prof.  Stefana Grzybowskiego i  prof. Andrzeja Kopff a Międzyuczelnianym Instytucie 
Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego uczęsz-
czała na zebrania naukowe w Katedrze Prawa Cywilnego, którym przewodniczył prof. 
Stefan Grzybowski. Wspomina, że ożywione dyskusje naukowe, w których oczywiście 
rzadko miała odwagę zabrać głos, wyzwoliły marzenia o pracy na uniwersytecie, a prak-
tyka prawnicza, z którą częściowo zetknęła się w latach 1970–1972, odbywając aplikację 
sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim, nie wydawała się wtedy pociągająca. Stąd 
z  entuzjazmem podeszła do możliwości pracy w  słynnym później Instytucie, w  czym 
gorąco wspierał Ją mąż, Janusz Traple, wówczas asystent w Instytucie Matematyki UJ. 
Praca w Instytucie nie była rozczarowaniem między innymi z tego powodu, że kierujący 
nim prof. Andrzej Kopff  kontynuował podejście prof. Stefana Grzybowskiego do nauki 
i uczniów, a więc otwartość i tolerancję dla dobrze uzasadnionych poglądów, także tych 
różniących się od jego własnych. Tę cechę prof. Elżbieta Traple niewątpliwie przejęła od 
swoich nauczycieli, czego mogli doświadczyć jej studenci i doktoranci.

W 1974 r. ukończyła dwuletnie Podyplomowe Studium Ochrony Własności Prze-
mysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, co na jakiś czas ukierunkowało jej zainte-
resowania prawem patentowym, którego jednak znaczenie w  owym czasie w  Polsce 
ograniczało się do stosunków pracowniczych. Nie zachęcało to do dalszych badań 
mimo pewnych rodzinnych tradycji patentowych, zatrudniony bowiem we Lwowie na 
kolei państwowej dziadek prof. Elżbiety Traple był przed wojną wynalazcą z kilkoma 
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patentami w  dziedzinie kolejnictwa. Prawo autorskie, chociaż również poddane licz-
nym ograniczeniom, wydawało się zdecydowanie bardziej pociągające, co zaowocowało 
przygotowaną rozprawą doktorską pt. Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego, 
opublikowaną w  Wydawnictwie Prawniczym. Praca ta została wysoko oceniona 
i  wyróżniona I  nagrodą w  konkursie na prace doktorskie Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS. Profesor Elżbieta Traple wspomina, że w owym czasie prace doktorskie były 
zwykle publikowane na kiepskim papierze, w  wydawnictwach uniwersyteckich, a  do 
podjęcia starań o  inną formę publikacji skłonił Ją  wówczas prof. Stanisław Waltoś, 
który osobiście polecił jej pracę Wydawnictwu. Gorszy los spotkał Jej pracę habili-
tacyjną Ustawowe konstrukcje w  zakresie majątkowych praw autorskich i  obrotu nimi 
w dobie kryzysu prawa autorskiego. Została ona opublikowana w serii prac habilitacyj-
nych UJ jedynie w okrojonej postaci, w  fatalnej jakości druku i  papieru, a  przy tym 
wobec ograniczeń wydawniczych w  tamtych latach w  niewielkim nakładzie. Mimo 
swej doniosłości książka ta jest współcześnie prawie niedostępna. Asumpt do podję-
cia poruszanej w niej problematyki dał Pani Profesor niewątpliwie szybko postępujący 
w tamtych latach rozwój nowych technologii w zakresie rozpowszechniania utworów. 
Prawo autorskie poszukiwało bowiem odpowiedzi na pojawiające się pytania w podsta-
wowych konstrukcjach cywilistycznych, na których można by oprzeć jego fundamenty. 
W szerszym spojrzeniu na te zagadnienia pomógł Pani Profesor roczny wyjazd na sty-
pendium rządu francuskiego na Sorbonę, w czasie którego miała możliwość uczestni-
czenia w seminariach z zakresu własności intelektualnej prowadzonych przez luminarza 
francuskiej doktryny prawa autorskiego prof. André Françona. Pani Profesor Elżbieta 
Traple uzyskała w 1991 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2011 r. w uznaniu dla 
Jej dorobku naukowego i  opublikowanej monografi i Umowy o  korzystanie z  utworów 
w prawie polskim tytuł profesora zwyczajnego. Pani Profesor jest autorką licznych pub-
likacji z  zakresu prawa własności intelektualnej i  prawa cywilnego, których wykaz 
przedstawiamy odrębnie.

W 1979  r., kiedy prof. Andrzej Kopff  przestał pełnić funkcję dyrektora Między-
uczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej i oddał się 
wyłącznie działalności w  Katedrze Prawa Cywilnego, prof. Elżbieta Traple przeszła 
razem z  nim, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Od  początku swojej pracy na Uni-
wersytecie Jagiellońskim Pani Profesor Elżbieta Traple prowadziła zajęcia dydaktyczne, 
najpierw ćwiczenia z  prawa cywilnego na Wydziale Prawa, potem także wykłady na 
Studiach Podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej, uruchomionych w Instytu-
cie Wynalazczości i Własności Intelektualnej, wreszcie wykłady kursowe z prawa cywil-
nego oraz wykłady specjalizacyjne z prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, 
a następnie także seminaria magisterskie i doktoranckie oraz wykłady dla doktorantów. 
Jako opiekun, a obecnie współopiekun studenckiego Koła Naukowego Prawa Własności 
Intelektualnej Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa przyczyniła się do organizacji 
corocznych studenckich i  doktoranckich konferencji naukowych, w  tym międzynaro-
dowych, a  członkowie tego koła brali udział w  krajowych i  międzynarodowych kon-
kursach, zdobywając w nich wyróżnienia. Pani Profesor Elżbieta Traple wypromowała 
wielu magistrów, była promotorem i recenzentem w przewodach doktorskich i habilita-
cyjnych, jak też patronem licznych aplikantów adwokackich.
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Pani Profesor od początku pracy akademickiej angażowała się we współpracę z zagra-
nicznymi ośrodkami naukowymi. Przebywała wielokrotnie na zagranicznych stypendiach 
naukowych we Francji i w Niemczech, prowadziła badania naukowe na uniwersytetach 
we Włoszech i  w  Finlandii, a  także jako visiting professor w  Instytucie Maxa Plancka 
dla Prawa Własności Intelektualnej i  Prawa Konkurencji (obecnie: Instytut Własności 
Intelektualnej i  Konkurencji) w  Monachium. Uczestniczyła w  licznych konferencjach 
i kongresach naukowych, krajowych i zagranicznych, w czasie których prezentowała refe-
raty poświęcone aktualnym tematom prawa własności intelektualnej. Brała udział w mię-
dzynarodowych projektach badawczych, m.in. w  projekcie European Copyright Code, 
w  Wittem International Network Program prowadzonym przez trzy holenderskie uni-
wersytety oraz w Common Core of European Private Law na uniwersytecie w Trydencie. 
Ponadto uczestniczyła wielokrotnie w międzynarodowych seminariach organizowanych 
przez Instytut Maxa Plancka w Monachium oraz uniwersytety w Holandii.

Dzieląc się swą wiedzą i  doświadczeniem, Pani Profesor Elżbieta Traple była eks-
pertem w krajowych i zagranicznych pracach legislacyjnych. Brała m.in. udział w pra-
cach Komisji Europejskiej (Directorate General XV) dotyczących harmonizacji prawa 
autorskiego w  okresie przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
ponadto uczestniczyła w  pracach nad ustawą o  prawie autorskim i  prawach pokrew-
nych z 1994 r. oraz ustawą o kinematografi i. Wielokrotnie przygotowywała opinie dla 
Sejmu i Senatu RP, dotyczące zamierzeń legislacyjnych z zakresu własności intelektual-
nej, a także raporty dla Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Od 1995 r. jest członkiem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, a od 2009 r. prezesem Sądu Polubownego przy Izbie 
Przemysłowo-Handlowej w  Krakowie. W  okresie działania pierwszej „Solidarności” 
prof. Elżbieta Traple aktywnie uczestniczyła w pracach Centrum Obywatelskich Inicja-
tyw Ustawodawczych „Solidarności” i Społecznej Rady Legislacyjnej, kierowanej przez 
prof.  Stefana Grzybowskiego, zajmując się przede wszystkim zagadnieniami koniecz-
nych zmian w prawie prasowym.

Opis działalności i osiągnięć Pani Profesor nie może być kompletny bez wzmianki 
o Jej dokonaniach związanych z praktyką stosowania prawa. Od 1992 r. jest czynnym 
adwokatem, zaangażowanym w działalność szkoleniową samorządu zawodowego. Pani 
Profesor była m.in. wykładowcą na konferencjach organizowanych przez Naczelną Radę 
Adwokacką, w  ramach doskonalenia zawodowego organizowanego przez Okręgową 
Radę Adwokacką w Krakowie, a także w trakcie szkolenia jej aplikantów adwokackich, 
gdzie była także egzaminatorem. Uczestniczyła w pracach komisji legislacyjnej Naczel-
nej Rady Adwokackiej. Pani Profesor Elżbieta Traple prowadziła też liczne szkolenia dla 
sędziów z zakresu prawa własności intelektualnej, wygłaszała również otwarte wykłady 
w ramach cyklu organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Stworzona przez Nią kan-
celaria (obecnie Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy) stała się jedną z  największych 
polskich kancelarii prawnych specjalizujących się w  prawie własności intelektualnej, 
a pozycję Pani Profesor jako niekwestionowanego autorytetu w tej dziedzinie poświad-
czają liczne nagrody, takie jak przyznawany od lat tytuł najlepszego prawnika w katego-
rii „Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie” w rankingu dziennika 
„Rzeczpospolita”.
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Pani Profesor od zawsze czas wolny spędza aktywnie. Nie wymieniając licznych 
dyscyplin sportowych, uwagę zwraca Jej pasja podróżnicza: w młodości pracowała spo-
łecznie w zarządzie Klubu Tatrzańskiego PTTK, organizowała wraz z mężem wyprawy 
wysokogórskie, ma na swoim koncie między innymi wejście na Mont Blanc i niezdo-
byty wcześniej sześciotysięcznik w Himalajach.

Przygotował: Piotr Kostański
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wersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej”, 
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matyki praw na dobrach niematerialnych (zagadnienia wybrane), „Krakowskie Studia 
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„Przegląd Prawa Handlowego”, nr 3, s. 4–11.
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PROBLEMATYKA UTWORÓW CZĘŚCIOWO 
OSIEROCONYCH W PRAWODAWSTWIE 

UNIJNYM I W ROZWIĄZANIACH 
PRAWNYCH WYBRANYCH PAŃSTW 

CZŁONKOWSKICH

1. UWAGI OGÓLNE

Tematyka prawa autorskiego w  kontekście jednolitego rynku cyfrowego jest od 
dłuższego czasu przedmiotem ożywionej dyskusji na poziomie Unii Europejskiej. Jesz-
cze w  maju 2015  r. Komisja Europejska ustanowiła 16  inicjatyw dla celów realizacji 
koncepcji jednolitego rynku cyfrowego1 zebranych w 3 zasadnicze fi lary, a mianowicie 
zakładających: 1)  zapewnienie lepszego dostępu dla konsumentów i biznesu do usług 
i dóbr cyfrowych w Europie, 2) stworzenie odpowiednich warunków i równych szans 
dla rozwoju sieci cyfrowych i  innowacyjnych usług oraz 3)  zwiększanie potencjału 
wzrostu gospodarki cyfrowej. Nie dalej jak 14.09.2016 r. Komisja Europejska doprecy-
zowała jedno z założeń tego programu, inicjując „nowoczesne zasady prawa autorskiego 
w  Unii Europejskiej obliczone na rozwój i  rozpowszechnianie europejskiej kultury”2. 
Jak wskazywał przy tej okazji A. Ansip, komisarz do spraw jednolitego rynku cyfro-
wego: „Europejczycy potrzebują transgranicznego dostępu do naszej bogatej i zróżnico-
wanej kultury. Nasza propozycja zapewni dostęp do większej ilości treści, przekształcając 
zasady prawa autorskiego w Europie z uwzględnieniem nowej rzeczywistości cyfrowej. 
Europejskie treści nie powinny pozostawać niedostępne, ale jednocześnie powinny być 
należycie chronione, w  szczególności w  zakresie poprawy wynagrodzeń dla twórców 
[…] Bez prawidłowo funkcjonującego jednolitego rynku cyfrowego będziemy tracić na 
kreatywności, wzroście gospodarczym i zatrudnieniu”3.

1 A Digital Single Market for Europe: Commission sets out 16 initiatives to make it happen, http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm (dostęp: 5.12.2016 r.).

2 State of the Union 2016: Commission proposes modern EU copyright rules for European cul-
ture to fl ourish and circulate, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_en.htm (dostęp: 
5.12.2016 r.).

3 „Europeans want cross-border access to our rich and diverse culture. Our proposal will ensure 
that more content will be available, transforming Europe’s copyright rules in light of a new digital 
reality. Europe’s creative content should not be locked-up, but it should also be highly protected, 
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Konieczność wyważenia tych konkurujących ze sobą interesów, a mianowicie inte-
resów użytkowników korzystających z  dóbr kultury oraz podmiotów uprawnionych 
z  tytułu praw autorskich, została również dostrzeżona przez prawodawcę unijnego 
w  trakcie dyskusji nad problematyką utworów osieroconych. Ta  ostatnia toczyła się 
w kontekście planów tworzenia cyfrowych bibliotek, przy czym stan braku rozwiązań 
prawnych i/lub pozaprawnych w odniesieniu do utworów osieroconych określano jako 
„lukę XX w.”4 z uwagi na fakt, że z dużej części utworów pochodzących z ubiegłego 
stulecia nie można korzystać w świetle obowiązujących przepisów i aktualnego stanu 
techniki5. Jeszcze w  trakcie prac w  2009  r. nad rozwiązaniami unijnymi w  odnie-
sieniu do utworów osieroconych V.  Reding, ówczesna komisarz ds.  społeczeństwa 
informacyjnego i  mediów, w  wydanym z  Ch. McCreevy’m wspólnym oświadczeniu 
zapewniała, że digitalizacja książek jest wysiłkiem herkulesowym, ale otwiera dostęp 
do kultury milionom obywateli Europy i  poza nią6. Szerokie konsultacje społeczne 
i  nieudane próby „miękkiego” unormowania kwestii osierocenia dzieł doprowadziły 
ostatecznie do przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/28/UE 
z 25.10.2012  r. w  sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów 
osieroconych7.

Przepisy unijne w zakresie osierocenia dzieł wywołały szeroką dyskusję zarówno 
wśród przedstawicieli doktryny, jak i pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządza-
nia i w środowisku instytucji kultury. Dokonanie wyczerpującej oceny przyjętych roz-
wiązań normatywnych przekraczałoby rozmiary niniejszego opracowania. Jednakże 
jedną z  ciekawszych kwestii pozostawionych poza zakresem szerszych rozważań na 
gruncie literatury przedmiotu jest problematyka tzw.  utworów częściowo osieroco-
nych. Jest to istotne zagadnienie badawcze, w  szczególności z uwagi na wątpliwości 
interpretacyjne treści rozwiązań unijnych w  tym zakresie, różnice w  przepisach 
wewnętrznych poszczególnych państw członkowskich oraz złożoność tematyki prze-
jawiającą się w konieczności jednoczesnego rozstrzygnięcia szeregu kwestii dotyczą-
cych współtwórczości i innych efektów pracy twórczej dwóch lub więcej osób. Celem 

in particular to improve the remuneration possibilities for our creators […]. Without a  properly 
functioning Digital Single Market we will miss out on creativity, growth and jobs”, http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-16-3010_en.htm (dostęp: 5.12.2016 r.).

4 V. Reding, Th e role of libraries in the information society, CENL Conference, Luxembourg, 
29  September 2005, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-05-566_en.htm?locale=en 
(dostęp: 5.12.2016  r.); A.  Lucas-Schloetter, Digital Libraries and Copyright Issues: Digitalization 
of Contents and the Economic Rights of the Authors [w:]  E-Publishing and Digital Libraries: Legal 
and Organizational Issues, red. I. Iglezakis, T.E. Synodinou, S. Kapidakis, New York 2011, s. 160; 
T. Lüder, Th e „orphan works” challenge, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationa-
ler Teil” 2010/10, s. 684; N. Korn, In from the Cold: An assessment of the scope of ‘Orphan Works’ and 
its impact on the delivery of services to the public, Cambridge 2009, s. 24. Por. komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów, Europeana – kolejne kroki, COM(2009) 440 fi nal, s. 5.

5 Por. J.M. Grages, Verwaiste Werke. Lizenzierung in Abwesenheit des Rechtsinhabers, Tübingen 
2013, s. 1.

6 „It is time for Europe to turn over a new e-leaf on digital books and copyright”. Joint Statement of 
EU Commissioners Reding and McCreevy on the occasion of this week’s Google Books meetings in Brus-
sels, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09376_en.htm?locale=en (dostęp: 5.12.2016 r.).

7 Dz.Urz. UE L 299, s. 1, dalej: dyrektywa 2012/28/UE.
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artykułu jest analiza pojęcia i  istoty utworów częściowo osieroconych oraz rozwią-
zań prawnych dotyczących częściowego osierocenia dzieł w prawie Unii Europejskiej 
i wybranych państw członkowskich UE. W pierwszej części rozważań zostanie pod-
jęta próba wykładni unijnych rozwiązań normatywnych w  przedmiocie utworów 
częściowo osieroconych w  oparciu o  wyróżnione na gruncie literatury przedmiotu 
kategorie częściowego osierocenia dzieł. W dalszej kolejności zostaną przedstawione 
rozwiązania ustawowe w  zakresie częściowego osierocenia utworów w  prawie pol-
skim, niemieckim i francuskim. Wyprowadzone wnioski zostaną wykorzystane przy 
podjęciu próby wskazania optymalnych kryteriów możliwości korzystania z utworów 
częściowo osieroconych,

2. POJĘCIE I ISTOTA UTWORÓW 
CZĘŚCIOWO OSIEROCONYCH

Problematyka utworów częściowo osieroconych była przedmiotem rozważań na 
gruncie literatury przedmiotu zasadniczo w ograniczonym zakresie8. Większość przed-
stawicieli doktryny (m.in.  M.  Poźniak-Niedzielska, A.  Niewęgłowski9, R.  Staats10, 
G. Spindler11, R.M. Hilty, K. Köklü, S. Nérisson, F. Trumpke12, H.P. Kunz-Hallstein, 
M.  Loschelder13, S.  Lauck14), podejmując przedmiotową tematykę, odnosiło się do 
niej niejako dodatkowo w  kontekście szerszych analiz zagadnienia osierocenia dzieł 
per se. Samo pojęcie częściowego osierocenia utworów (niem. teilverwaistes Werk, halb-
verwaistes Werk) czy też osierocenia praw (droits orphelines)15 nie jest terminem praw-
nym i zostało zaproponowane na gruncie literatury przedmiotu16 na określenie sytuacji 
mieszczącej się w hipotezie przepisu art. 2 ust. 2 dyrektywy 2012/28/UE.

8 Wyniki jak dotąd jedynej systematycznej analizy zagadnienia objętego tematem opracowania 
zostaną przybliżone w dalszej części rozważań.

9 M. Poźniak-Niedzielska, A. Niewęgłowski, Utwory osierocone – nowe wyzwania dla polskiego 
prawa autorskiego, ZNUJ 2013/122, s. 9.

10 R. Staats, Regelungen für verwaiste und vergriff ene Werke – Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung, „Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht” 2013/6, s. 447.

11 G. Spindler, Ein Durchbruch für die Retrodigitalisierung? Die Orphan-Works-Richtlinie und 
der jüngste Referentenentwurf zur Änderung des Urheberrechts, „Zeitschrift für Urheber- und Medien-
recht” 2013/5, s. 354.

12 R.M. Hilty, K.  Köklü, S.  Nérisson, F.  Trumpke, Stellungnahme des Max-Planck-Instituts 
für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zur Anfrage des Bundesministeriums des Justiz vom 6. Juli 
2011 Zum Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission über bestimmte zulässige Formen der 
Nutzung verwaister Werke, KOM(2011)289, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Interna-
tionaler Teil” 2011/10, s. 819.

13 H.P. Kunz-Hallstein, M. Loschelder, Stellungnahme der GRUR durch den Fachausschuss für 
Urheber- und Verlagsrecht zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über bestimmte zulässige Formen der Nutzung verwauster Werke KOM (2011) 289 endg., „Gewerbli-
cher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2011/10, s. 898.

14 S. Lauck, Verwaiste Werke: Zielerreichungsgrad der Richtlinie 2012/28/EU und der §§ 61 ff . 
UrhG, Wiesbaden 2017, s. 356.

15 J.M. Grages, Verwaiste, s. 15 i cytowana tam literatura.
16 Por. F. Möller, Verwaiste Werke. Eine Analyse aus internationaler Perspektive, „Schriftenreihe 

des Archivs für Urheber- und Medienrecht UFITA” 2013/272, s. 78.
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