
Publiczne odtwarzanie plików muzycznych 

pobranych z portali internetowych 

 

W Internecie dostępnych jest wiele portali, które oferują za zapłatą możliwość nabycia tzw. 

podkładów muzycznych (nagrań muzycznych w formie cyfrowej), zwanych też sekwencjami, 

które podczas użytkowania na komputerze i syntezatorze, odtwarzają kompozycje muzyczne. 

Mogą one służyć m.in. do karaoke i muzykowania. Wiele wątpliwości budzi zakres 

wykorzystania takiego podkładu przez kupującego. Nie wszyscy właściciele portali w pełni 

rzetelnie informują o tym, co można z podkładem dalej robić, jakim celom może służyć. 

Kupującym natomiast wydaje się, że jeśli zapłacili, to mogą z podkładem robić co im się 

żywnie podoba. Tymczasem, bez spełnienia dalszych formalności, może on służyć 

jedynie prywatnemu użytkowi, w kręgu krewnych, powinowatych i bliskich przyjaciół, 

w żadnym razie zaś publicznemu udostępnianiu. 

Na każde nagranie muzyczne składają się trzy dobra: utwory (kompozycja muzyczna, słowa), 

artystyczne wykonania (wokal, instrumenty) oraz fonogram (zapis wykonania utworu). Do 

każdego z tych dóbr przysługują odrębne prawa opisane ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej zwana „ustawą”): prawo autorskie – twórcom 

( art.16, 17 ustawy), prawo do artystycznego wykonania – artystom wykonawcom (art. 86 

ustawy), prawo do fonogramu – producentowi (art.94 ustawy). 

Każdy z tych podmiotów może rozporządzać wyłącznie własnym dobrem i prawem. 

Producent fonogramu (np. sekwencji w formie midi lub audio) chcąc udostępniać cudze 

drobne utwory muzyczne i słowno-muzyczne w Internecie musi mieć w związku z art.21 

ust.21 ustawy zezwolenie (licencję) od organizacji zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi, w Polsce Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, które reprezentuje zarówno autorów 

polskich, jak i zagranicznych. Licencja uzyskana od ZAiKS-u obejmuje wyłącznie prawo 

udostępnienia utworu na portalu producenta np.utworki.pl do użytku prywatnego osób, które 

je stamtąd pobiorą. 

W żadnym wypadku utwory, w formie midi, audio, MP3 lub innej, pobrane z 

jakiegokolwiek portalu nie mogą być bez odrębnej zgody (licencji) ZAiKS-u, publicznie 

odtwarzane np. na dyskotece, w klubie, pubie, restauracji, sklepie, domu kultury, 

karaoke itd., lub wykorzystywane w inny sposób. 

Zgodnie z art.17 ustawy autorzy mają wyłączne prawo do wszystkich pól eksploatacji 

utworów i otrzymywania za korzystanie na nich wynagrodzenia. Producent nie może więc, 

w imieniu autorów udzielić komukolwiek zgody na publiczne odtwarzanie utworów, 

które udostępnia we własnym portalu. Zespoły muzyczne, wokaliści, imprezy karaoke itp. 

korzystający z podkładów muzycznych  pobranych ze stron producentów plików 

muzycznych, a raczej organizatorzy ich występów, są zobowiązani uzyskać odrębne 

zezwolenie (licencje, umowę) na publiczne odtwarzanie utworów - muzyki. Brak takiego 

zezwolenia jest przestępstwem opisanym art.116 ustawy a także naruszeniem autorskich praw 

majątkowych, rodzącym odpowiedzialność karną, a także odpowiedzialność 

odszkodowawczą w zakresie opisanym art.79 ustawy. Producent wynajmując do konkretnego 



nagrania utworu artystów wykonawców, może stać się, w drodze umowy z nimi, właścicielem 

praw do artystycznego wykonania.  

Tak więc producent plików muzycznych, może rozporządzać swoim prawem (np. w formie 

licencji) wyłącznie na korzystanie z jego fonogramu i czasami z artystycznych wykonań, ale 

nie na korzystanie, w tym publiczne odtwarzanie, utworów. Brak konieczności uzyskania 

zgody autorów jest możliwy wyłącznie w wypadku wygaśnięcia ochrony autorskich praw 

majątkowych, z upływem 70 lat od śmierci twórcy utworu lub w wypadku zaistnienia 

przesłanek przewidzianego przez ustawą dozwolonego użytku, m.in. prywatnego. 

Publiczne odtwarzanie za granicą utworów z  plików pobranych z polskich portali wymaga 

uzyskania zezwolenia organizacji zbiorowego zarządzania tam działających np. w Niemczech 

GEMA, we Francji SASEM-u, nawet jeśli odtwarzano by tam utwory polskich 

kompozytorów 

Pobranie pliku muzycznego nie upoważnia także do jego powielenia np. na płycie CD, celem 

dalszego odtwarzania. Co do fonogramu zgody może udzielić producent. Zdarza się, że 

producent ma prawa do artystycznego wykonania i ewentualnie na jego powielenie udziela 

także zgody. Powielenie jednak utworu wymaga odrębnej zgody reprezentujących autorów 

organizacji, nawet jeśli miałby to być pojedynczy egzemplarz służący dalej odtwarzaniu. 

Może okazać się jednak, że brak umowy między producentem plików a artystami 

wykonawcami będzie zobowiązywał do uzyskania zezwolenia także na powielenie 

artystycznego wykonania. W Polsce najpewniej taką zgodę wydadzą STOART lub SAWP. 

Wypada też przypomnieć, że odtwarzaniem jest nie tylko udostępnienie utworu z nośnika 

(płyty, kasety itp.) ale także z radia, telewizora, komputera i innych urządzeń . 

 


