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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
W SOCIAL MEDIA NA PRZYKŁADZIE 
PORTALU FACEBOOK

Grzegorz Szymański
Andrzej Masiarek

Wprowadzenie

M edia społecznościowe są  obecnie najszybciej rozwi-
jającymi się platformami internetowymi. Swoboda 

wypowiedzi oraz prostota dystrybucji treści, wspomagana 
narzędziami komunikacji, są kluczowymi determinantami 
dynamiki eskalacji. Facebook jako najpopularniejszy portal 
społecznościowy uzależnił już wielu swoich użytkowników, 
zdecydowana większość (96%) z  dumą informuje znajo-
mych, że posiada konto FB, 61% odczuwa dyskomfort, jeże-
li nie są zalogowani w portalu (Jordaan, van Heerden, 2017, 
s. 94). Użytkownicy social media chętnie wstawiają zdjęcia, 
komentują oraz udostępniają posty, zapominając o  pod-
stawowych regulacjach i ochronie własności intelektualnej. 
Publikowanie zdjęć w sieciach społecznościowych stanowi 
szeroki i  poważny problem. Przede wszystkim sami użyt-
kownicy nie chronią swojej prywatności, udostępniając tre-
ści, nie znając regulaminów oraz konsekwencji ich łamania.

Celem badawczym niniejszego opracowania jest identy-
fikacja reguł i zasad obowiązujących na płaszczyźnie ochro-
ny własności intelektualnej w social media. Większość re-
guł obejmują regulaminy oraz odpowiednie postanowienia 
prawne, jednak ich znajomość wśród użytkowników porta-
li społecznościowych jest prawdopodobnie niewielka. Do 
realizacji celu sformułowano pytania badawcze w postaci: 
jak duża część użytkowników portalu Facebook nie zna 
obowiązującego regulaminu oraz czy użytkownicy znają 
podstawowe regulacje ochrony własności intelektualnej 

odnośnie do publikacji zdjęć. Odpowiedzi na postawione 
pytania pozwolą przybliżyć aktualny stan i  obraz wiedzy 
współczesnych użytkowników social media.

Istota własności intelektualnej 
w Internecie

W łasność intelektualna definiowana jest jako zbiorcze 
określenie grup monopoli prawnych, które obejmują 

między innymi dobra niematerialne. W  sensie prawnym 
własnością intelektualną nazywa się więc to, co jest objęte re-
gulacją ustawową, określoną w ustawie o prawie autorskim 
i  prawach pokrewnych (Ustawa …, 2016). Wynika z  niej, 
że ochronie podlega „każdy przejaw działalności twórczej 
o  indywidualnym charakterze, ustalony w  jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i  sposobu 
wyrażenia”. W praktyce oznacza to, że kopiowanie bez zgo-
dy autora, jest niezgodne z prawem, za co grozi odpowie-
dzialność karna i cywilna. Takie same przepisy obowiązują 
również w odniesieniu do postów, zdjęć, grafiki czy utwo-
rów muzycznych, nawet jeżeli autor jest anonimowy, bo 
nie oznacza to, że autor zrzekł się praw do danego utworu. 
W  tym ostatnim przypadku prawa majątkowe przejmuje 
wydawca, producent lub właściwa organizacja zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi. Istota ochrony prawami 
autorskimi oparta jest na dwóch podstawowych pojęciach: 
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autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych. 
Tych pierwszych nie można się zrzec i  są nieograniczone 
w  czasie. Dotyczą m.in.: przypisania autorstwa utworu, 
oznaczenia go swoim imieniem i  nazwiskiem, decydowa-
nia o pierwszym publicznym udostępnieniu. Autorskie pra-
wa majątkowe mówią z kolei o tym, że „twórcy przysługuje 
wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania 
nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagro-
dzenia za korzystanie z  utworu”. Są jednak ograniczone 
w czasie i mogą być zbywalne. Nie zawsze autor ma prawo 
dochodzić swoich praw, gdy ktoś bezprawnie skopiuje jego 
utwór. W  niektórych przypadkach może zrobić to tylko 
osoba, która przejęła od niego autorskie prawa majątkowe, 
co ma zastosowanie również w Internecie. 

W praktyce jednak korzystanie z chronionych utworów 
jest możliwe jedynie za zgodą autora lub na podstawie 
przepisów o  tzw. „dozwolonym użytku utworów i  przed-
miotów praw pokrewnych” (art. 23 – 35 prawa autorskiego). 
Celem wprowadzenia instytucji dozwolonego użytku było 
więc wyważenie interesów autorów i  użytkowników oraz 
zapewnienie swobodnego przepływu informacji, zgodnie 
z przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych. W tym 
opracowaniu zwraca się uwagę jedynie na to, co jest przy-
datne użytkownikom social media, szczególnie portalu 
Facebook, czyli na prawo cytatu (art. 29 prawa autorskie-
go) i na uwarunkowania prawa autorskiego w odniesieniu 
do serwisów społecznościowych. Artykuł 29 wskazuje, że 
zgodne z prawem jest przytaczanie fragmentów lub drob-
nych utworów bez zgody osoby posiadającej autorskie 
prawa majątkowe. Muszą być jednak spełnione następujące 
warunki: utwór musi być oryginalny, a cytat nie może być 
jego kluczową częścią. Przytaczany fragment ma stanowić 
jedynie uzupełnienie, powinien być źródłem informacji lub 
sposobem na podsumowanie tezy. Bardzo ważne jest, aby 
wykorzystywany cytat był już wcześniej upubliczniony za 
zgodą twórcy. Przytaczany fragment należy w odpowiedni 
sposób wyodrębnić graficznie i nie powinien być zmienia-
ny ani modyfikowany. Trochę inne jest postępowanie, kiedy 
wykorzystuje się prawo autorskie w odniesieniu do portalu 
Facebook. Każdy jego użytkownik, zakładając konto, musi 
równocześnie akceptować jego regulamin. Zazwyczaj 
internauci zakładają konto i nie zapoznają się z zasadami 
wynikającymi z regulaminu. To wielki błąd, ponieważ, nie 
znając szczegółowych wytycznych, mogą narazić się na 
konsekwencje prawne. Akceptując regulamin, udziela się 
zazwyczaj serwisowi licencji. W  praktyce oznacza to, że 
operator uzyskuje szereg praw do treści zamieszczanych na 
profilu użytkownika. Każdy serwis społecznościowy kwe-
stie prawa autorskiego reguluje w odmienny sposób. Dlate-
go istotne jest, aby dokładnie zapoznać się z regulaminem, 
zanim zacznie się publikować jakiekolwiek treści. Należy 
też wiedzieć, że Facebook wprowadził bardzo zróżnicowa-
ną politykę prywatności. Użytkownicy powinni pamiętać 
również o tym, że poprzez odpowiednie ustawienia prywat-
ności sami decydują o  tym, jakiej licencji udzielają admi-
nistratorowi. Na przykład decydując się na profil publiczny, 
użytkownik zgadza się na to, aby wszystkie osoby, nawet te, 
które nie są użytkownikami serwisu miały do niego wgląd. 
W takim przypadku warto zaznaczyć opcję, że nie ma obo-

wiązku uznania autorstwa – a co zatem idzie dzieła „mogą 
być wykorzystywane bez oznaczania ich pochodzenia”.

Facebook w  swoim regulaminie wyraźnie zabrania też 
publikowania treści objętych ochroną autorską. W  takich 
przypadkach administrator ma prawo je usunąć, a nawet za-
blokować konto użytkownika, który złamał regulamin i tym 
samym prawo. Należy jednak pamiętać, że polskie przepisy 
prawa autorskiego pozwalają też na korzystanie z utworów 
w  ramach „dozwolonego użytku prywatnego” (art. 23). 
W praktyce oznacza to, że można więc udostępniać utwór, co 
do którego nie ma się praw autorskich, np. osobom, z któ-
rymi pozostajemy w  związku rodzinnym lub nawet towa-
rzyskim. Jednak, aby zaszły przesłanki do zastosowania tego 
typu przepisu, trzeba dokładnie przeanalizować konto pod 
względem ustawień prywatności. Treści publikowane przez 
użytkownika powinny w takim wypadku być dostępne tylko 
dla jego znajomych (profil z  ograniczeniami prywatności). 
Dozwolony użytek prywatny obejmuje zatem korzystanie 
z  wszystkich kategorii utworów z  wyjątkiem programów 
komputerowych, elektronicznych baz danych i  utworów  
architektonicznych. Jeszcze inaczej podchodzi się do FanPa-
ge na Facebooku. FanPage jest rozumiany jako odpowiednik 
profilu publicznego – w związku z tym publikowane tam tre-
ści, grafiki czy zdjęcia, jeżeli nie są własnością administratora 
strony „fanowskiej”, powinny mieć wyraźnie oznaczone źró-
dło, co w większości przypadków jest tworzone automatycz-
nie w portalu poprzez narzędzie udostępniania. Bez podania 
źródła można jedynie wykorzystywać utwory, co do których 
nabyło się prawa majątkowe. 

Za to bez żadnych konsekwencji prawnych można 
kopiować utwory opublikowane w  Internecie, kiedy 
otrzymano zgodę autora. Będzie również możliwe publi-
kowanie bez ograniczeń (gdy pozwala na to regulamin 
Facebooka) tzw. licencji GNU GPL (licencja wolnego 
i  otwartego oprogramowania, którą można wykorzysty-
wać do utworów typu grafika czy utwór muzyczny). Daje 
ona możliwość kopiowania i rozpowszechniania materia-
łów, należących do tzw. domeny publicznej. Zgodnie z wy-
tycznymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, utwory znajdujące się w  tej domenie 
mogą być bez przeszkód kopiowane. Zalicza się do nich 
niechronione utwory (tzw. „dokumenty publiczne” – art. 
4), tzn. takie dla których okres ochrony już upłynął i  ta-
kie, które nigdy nie były chronione. Jednak eksploatacja 
utworów, co do których wygasły już autorskie prawa ma-
jątkowe, nie może naruszać autorskich praw osobistych. 
W  rozumieniu polskiego prawa domena publiczna to 
więc instytucja prawna, której zadaniem jest zajmowanie 
się twórczością ogólnie pojętą, która z różnych przyczyn 
nie została objęta prawami autorskimi.

Zauważyć również należy, że polskie prawo dotyczące 
ochrony praw autorskich słabo jest dostosowane do sie-
ciowych realiów, a tym samym do Facebooka. A to właśnie 
tam najczęściej jest łamane prawo, bo Internet jest jednym 
z  najpopularniejszych sposobów przekazywania informacji 
i dzielenia się nimi. W wirtualnym świecie prawo jednak też 
obowiązuje i  internauci powinni zwracać uwagę na to, co 
publikują na swoich profilach, ponieważ nieświadomość nie 
zwalnia od odpowiedzialności, szczególnie wtedy kiedy po-
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wstają naruszenia. Warto więc zapamiętać i stosować zwycza-
jowe zasady wykorzystywania prawa cytatu na stronach www 
czy w social media. Zasada pierwsza – z prawa cytatu korzysta 
się jedynie w ramach swojego utworu, kiedy cytuje się innych 
autorów. Wykorzystanie części cudzych dzieł nie powinno 
być za długie, ale także powinno być wyraźnie uwidocznio-
ne, że to jest cytat. Co do rozpowszechnionych fotografii 
i ilustracji itd. sprawa jest o tyle prostsza, że tego typu utwory 
przytacza się w całości. Oznacza to, że mogą być one wyko-
rzystane na stronie internetowej, pod warunkiem że spełniają 
pozostałe zasady prawa cytatu. Zasada druga – cytować nale-
ży w konkretnie wskazanym celu. Oznacza to w praktyce, że 
prawo cytatu ma zastosowanie jedynie przy wyjaśnianiu, po-
lemice, analizie krytycznej, naukowej czy nauczaniu, a także 
w  zakresie uzasadnionym prawami twórczości, czyli wtedy, 
kiedy skorzystanie z cudzego utworu to jedyny sposób na to, 
by powstało nowe opracowanie. Zasada trzecia stosowania 
prawa cytatu to wskazanie imienia i  nazwiska twórcy oraz 
źródła utworu. Wynika z  niej, że możemy cytować innych 
autorów i  pokazywać ich dzieła tylko wtedy, gdy wyraźnie 
zaznaczymy, kto jest ich autorem. Utwory fotograficzne roz-
powszechnia się w całości, a  treści słowne wykorzystuje się 
tylko we fragmentach, a każdy cytat spełnia ustawowe warun-
ki, skonkretyzowane w prawie autorskim. Oznacza to, że nie 
zawsze możemy dowolnie wykorzystywać zdjęcia i ilustracje 
na swojej stronie, szczególnie wtedy, kiedy zawierają inne oso-
by, a także znane obiekty typu wieża Eiffla. Są one chronione 
i publiczne ich pokazywanie może być niezgodne z prawem. 
Wtedy warto korzystać z własnych zdjęć lub tych, które oferu-
ją banki fotografii (tzw. stocki). Inną prostą, a mało popularną 
metodą wyszukiwania darmowej grafiki i wykorzystywanie 
jej na profilach społecznościowych będzie narzędzie filtracji 
obrazów w  Google. Umożliwia ono identyfikację obrazów 
pod warunkiem zgodności z trzema zasadami. Pierwsza po-
zwala na darmowy użytek lub/i udostępnianie, czyli pozwala 
kopiować i rozpowszechniać treści w niezmienionej postaci. 
Druga umożliwia swobodny użytek udostępniania lub mo-
dyfikowania oraz trzecia, która przystosowana jest do użytku 
komercyjnego, czyli np. wykorzystania obrazów lub ich części 
do projektowania reklam i komunikacji marketingowej.

Bezpieczeństwo użytkowników 
i ochrona własności intelektualnej 
w portalu Facebook 

K luczową determinantą istnienia portali społeczno-
ściowych jest interakcja pomiędzy członkami danej 

społeczności. Do podstawowych form komunikacji social 
media należą formy tekstowe i  multimedialne, wykorzy-
stujące narzędzia i możliwości platform:
1) posty, zdjęcia (galerie), linki, komentarze oraz filmy,
2) wewnętrzne komunikatory z  możliwością wideoroz-

mowy i czatu grupowego,
3) poczta e-mail,
4) aplikacje internetowe skorelowane z  profilem platfor-

my social media,
5) FanPages i profile firmowe,
6) wydarzenia i grupy,
7) elektroniczne skrzynki pocztowe.

Zaletami komunikacji social media jest szybkość roz-
przestrzeniania się informacji, zasięg oraz permanentność 
(trwałość), czyli brak globalnej możliwości jej usunięcia. 
Co w kontekście ochrony własności intelektualnej może 
stanowić także istotny problem. Szybkość ekspansji infor-
macji zależna jest od charakteru komunikatu, wielkości 
i  cech grupy odbiorców, formy prezentacji oraz popu-
larności portalu social media. Duża liczba zewnętrznych 
determinantów wpływających na rozprzestrzenianie się 
informacji wskazuje na brak skutecznej kontroli procesu 
dystrybucji przekazów zwłaszcza marketingowych.

Facebook jako najpopularniejsza platforma social media 
w  marcu 2017 roku uzykała współczynnik DAUs (Daily 
active users), czyli średniej dziennej liczby aktywnych użyt-
kowników na poziomie 1,28 biliona osób, odnotowując 
wzrost 18% w  stosunku do marca 2016 roku. Natomiast 
MAUs (Monthly active users) – miesięczna liczba aktywnych 
użytkowników wyniosła 1,94 biliona osób, także zwiększa-
jąc rocznie wielkość o  17% (Facebook, 2017). Dynamika 
rozwoju platformy wśród polskich użytkowników jest także 
wysoka, co potwierdza wiele danych i raportów. W kwietniu 
2017 roku na FB zarejestrowanych było już ponad 15,4 milio-
nów Polaków, wśród firm najbardziej angażujących swoich 
odbiorców znalazł się profil Demotywatorów, którego 22% 
odbiorców zareagowało na wstawiane posty. Zaś najwięcej 
nowych użytkowników uzyskał FanPage Nissana (161 tysię-
cy polskich fanów), a na stronie Orange użytkownicy zamie-
ścili 1357 postów w ciągu miesiąca, co przekłada się na około 
45 komentarzy dziennie (Sotrender, 2017). 

Prawie co czwarty użytkownik portalu Facebook wstawił 
posty, za które później żałował, ponieważ ujawniły zbyt wiele 
lub niewłaściwe informacje (Oeldorf-Hirscha i  in., 2017, 
s. 93). Ujawnianie zbyt wielu o sobie informacji ma też nega-
tywne odzwierciedlenie w powstających konfliktach z inny-
mi użytkownikami mediów społecznościowych. Wciąż wiele 
osób, pisząc agresywne posty i komentarze, uważa Internet 
za medium nieumożliwiające ich identyfikację. Portale spo-
łecznościowe, gdzie prócz loginu czy identyfikatora, bardzo 
często udostępniane są bardziej szczegółowe informacje, jak 
imię i nazwisko, zdjęcia, nazwa aktualnej szkoły lub praco-
dawcy, pozwalają w prosty i szybki sposób na ustalenie tożsa-
mości. Mimo iż sytuacje konfliktowe nie zdarzają się perma-
nentnie w social media, to jednak około 20% osób spotkało 
się z  sytuacją zakłopotania, wynikającą z  treści postów/ko-
mentarzy innych użytkowników, wywołujących obawę lub 
zagrożenie ich życia (Best i in., 2015). Problemem jest także 
zjawisko, iż użytkownicy social media coraz częściej bardziej 
wierzą informacjom znalezionym w  portalach niż w  prze-
kazach w tradycyjnych mediach (Mendyk-Krajewska, 2013, 
s. 207). Z drugiej jednak strony użytkownicy social media 
chcieliby nauczyć się rozróżniać informacje prawdziwe od 
fałszywych, co w dzisiejszych czasach wymaga dodatkowego 
zaangażowania i czasu (Cohen, Kahne, 2012).

Bezpieczeństwo i ochrona własności intelektualnej cha-
rakteryzuje się dwustrumieniową płaszczyzną, z  jednej 
strony regulują ją ustawy, umowy oraz regulaminy portali 
społecznościowych, a z drugiej indywidualny behawiora-
lizm użytkowników. Wśród popularnych metod uwierzy-
telnienia, stosowanych w portalach internetowych, można 
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wyróżnić trzy kategorie. Pierwsza, należąca do najczęściej 
stosowanych, to technika oparta na weryfikacji pamięcio-
wej (login, hasło/PIN), druga wykorzystuje urządzenia 
fizyczne (sprzętowy token, karta, aplikacja) oraz ostatnia 
weryfikująca cechy biometryczne użytkownika (odcisk 
palca, zdjęcie siatkówki oka, głos). W  celu zwiększenia 
efektywności można wykorzystać techniki mieszane 
weryfikujące kilkustopniowe algorytmy identyfikacji 
(multifactor authentication). Zgodnie z normą ISO 29115, 
poziomy wiarygodności (Level of Assurance – LoA) kla-
syfikuje się na cztery poziomy (Mielnicki, 2013, s. 14): 
1. LoA1 –  minimalna wiarygodność lub jej brak, wyko-

rzystywana w  social media, gdzie użytkownik samo-
dzielnie w  procesie rejestracji komponuje dane dostę-
powe, zazwyczaj login i hasło.

2. LoA2 –  ograniczona wiarygodność deklarowanej toż-
samości, wykorzystująca bezpieczny protokół uwierzy-
telnienia, redukujący wpływ podsłuchania oraz ataków 
polegających na zgadywaniu.

3. LoA3 –  wysoka wiarygodność, wymagająca uwierzy-
telnienia wieloczynnikowego oraz użycia kryptografii.

4. LoA4 – bardzo wysoka wiarygodność deklarowanej tożsa-
mości. Ten poziom jest zbliżony do LoA3, ale dodatkowo 
wymaga fizycznej obecności przy rejestracji osoby oraz 
użycia odpornych na manipulacje tokenów sprzętowych. 
Forma uwiarygodniania użytkownika LoA1, wykorzy-

stująca login i hasło jako najistotniejsze elementy, charak-
teryzuje się dużą podatnością na stosowany poziom trud-
ności hasła. Najczęściej hakerzy do „łamania” zabezpieczeń 
tego typu wykorzystują algorytmy słownikowe, polegające 
na próbie uzyskania dostępu, generując wyrażenia słow-
nikowe jako hasła. Dlatego do „dobrych praktyk” formu-
łowania skutecznych haseł należy: dodawanie znaków 
alfanumerycznych, niestosowania istniejących wyrazów, 
odpowiednia długość (przeważnie większa od 10–12 zna-
ków) oraz systematyczna zmiana hasła. Niestety, wg firmy 
Keeper Security, średni poziom trudności haseł, którymi 
posługiwali się internauci w 2016 roku, jest niedostateczny. 
Wśród najpopularniejszych znajdują się takie wyrażenia, 
jak: google, 55555, 654321, mynoob, qwertyuiop, 123123, 
password, qwerty, a  zdecydowanie najpopularniejszy był 
ciąg cyfr 123456, który wśród przeanalizowanych 10 mi-
lionów haseł stanowił aż 17% (ieTechnology, 2017). Polscy 
internauci stosunkowo bezpiecznie czują się w  sieci, tak 
deklaruje 75% badanych, zaś największy niepokój o dane 
umieszczane w Internecie wyrażają Hiszpanie (65%), mniej 
Włosi (47%) oraz Belgowie (31%). Ponad połowa Euro-
pejczyków (51%) używa innego hasła dla każdej strony 
internetowej, aż 65% polskich internautów deklaruje takie 
zachowanie (Wirtualnemedia, 2017).

Świadomość zasad i regulaminów 
ochrony własności intelektualnej 
w opinii użytkowników 
portalu Facebook

W   celu identyfikacji odpowiedzi na postawione we 
wstępie pytania badawcze przeprowadzono in-

ternetowe badanie ankietowe, wykorzystując narzędzie 

Google forms, gdzie został zamieszczony kwestionariusz 
składający się z  pytań zamkniętych. Wykorzystanie za-
mkniętości pozwala w  znaczny sposób zwiększyć liczbę 
respondentów, szczególnie w  metodzie internetowej an-
kiety. Respondentami byli aktywni użytkownicy portalu 
Facebook w  wieku 18–15 lat, którzy co najmniej 2  razy 
w tygodniu logują się do portalu (co było weryfikowane 
w pierwszym pytaniu filtrującym), wśród których uzyska-
no 107 prawidłowych wypełnień.

Zgodnie z  obecnym regulaminem portalu Facebook, 
na płaszczyźnie ochrony i własności intelektualnej użyt-
kownik przyznaje niewyłączną, zbywalną, obejmującą 
prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową 
licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści 
objętych prawem własności intelektualnej publiko-
wanych przez niego w  ramach serwisu Facebook lub 
w  związku z  nim (Licencja IP). Licencja IP wygasa 
wraz z  usunięciem przez użytkownika treści objętych 
prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści 
te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich 
nie usunęły (Facebook, 2017a). Pierwsze pytanie miało 
charakter tezy, gdzie założeniem było, iż użytkownicy 
mediów społecznościowych w Polsce nie czytają regula-
minów oraz licencji przed założeniem kont. Odpowiedź 
tę potwierdziło 97% ankietowanych, zaś 3% określiło, iż 
częściowo zapoznało się z  warunkami, a  nikt nie prze-
czytał ich w całości, co jednoznacznie potwierdza tezę. 

Tab. 1. Świadomość możliwości wykorzystania obrazów graficz-
nych przez strony trzecie w portalu Facebook

Odpowiedź %

tak, wszystkie 32,7

tak, ale tylko te, które udostępniam publicznie 11,2

nie, jeżeli wstawię znak Copyright 19,6

nie, jeżeli wstawię zapis o ochronie 
mojej własności intelektualnej 30,8

nie, żadnego 5,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego 
badania, n=107

Potwierdzenie nieznajomości regulaminu zostało tak-
że zweryfikowane w  kolejnym pytaniu, gdzie zapytano 

„Czy Facebook może wykorzystywać Twoje prywatne 
zdjęcia z  serwisu do celów marketingowych?” (tab. 1). 
Mimo iż co trzeci ankietowany ma świadomość moż-
liwości wykorzystania wstawianych zdjęć na zasadzie 
licencji przez portal Facebook, to jednak ponad 30% 
respondentów wciąż wierzy w  prawdziwość krążących 
po sieci tzw. „łańcuszków” dotyczących ochrony publiko-
wanych treści. Ponoć wstawiane oświadczenie na swoim 
profilu w przykładowej formie: „informuję, że wszystkie 
moje dane personalne, ilustracje, rysunki, artykuły, ko-
miksy, obrazki, fotografie, filmy itd. są obiektami moich 
praw autorskich (zgodnie z  Konwencją Berneńską). 
W  celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej 
wymienionych obiektów praw autorskich w  każdym 
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konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna 
zgoda!”, sprawia, że z  takiego profilu nie można już 
wykorzystywać wszelkich własności intelektualnych. 
Jednak prawnicy pozostają krytyczni co do sensu takich 
wpisów oraz łatwowierności użytkowników, gdyż wszel-
kie kwestie określa dokładnie regulamin portali, który 
każdy użytkownik, zakładając konto, musi zaakcepto-
wać oraz potwierdzić zapoznanie się z  nim. Podobnie 
sytuacja wygląda w  przypadku osób, które uważają, że 
oznaczenie zdjęć w formie © także pozwoli pozostawiać 
ich własność nienaruszoną. 

Kolejne pytanie weryfikowało wiedzę użytkowników 
w kontekście ochrony wizerunku, gdzie uzyskane wyniki 
wskazują na jej duży brak wśród respondentów.

Każdy z  analizowanych przypadków rozważany jest 
jedynie na ogólnej płaszczyźnie, przyjmując, że wszystkie 
zdjęcia przedstawiają osoby w „pozytywnym świetle” oraz 
nie wnikając w szczegóły interpretacji i rozumienia prawa 
(tab. 2).

Tab. 2. Świadomość możliwości publikacji własnoręcznie zrobio-
nych zdjęć w portalu Facebook bez zgody osób trzecich

Zawartość zdjęcia %

rektora uczelni w czasie prelekcji na konferencji 51

siebie z najlepszym kolegą (selfie) 31

wieży Eiffla oświetlonej nocą 69

grupy 20 znajomych osób na ścieżce górskiej 42

własnego dziecka na rowerze 75

nauczyciela przy tablicy 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego 
badania, n=107

Najwięcej ankietowanych wskazało, na brak koniecz-
ności zgody osób trzecich w przypadku publikacji zdjęcia 
przedstawiającego własne dziecko. Rzeczywiście w świetle 
prawa (Kodeks …, 2012) obowiązuje zasada samodziel-
nego działania jednego z  przedstawicieli ustawowych 
dziecka (rodziców). Jednak gdy jeden z rodziców wniesie 
sprzeciw na wykorzystanie wizerunku dziecka, mimo iż 
organizacja posiada zgodę drugiego z rodziców, to zdjęcie 
powinno być niezwłocznie usunięte, a nawet nie powinno 
dojść do jego publikacji. 

Niestety, zdecydowana większość (69%) wskazała, iż 
mogą publikować zdjęcie przedstawiające wieżę Eiffla, 
np. w jej nocnym oświetleniu. Zgodnie z tzw. „wolnością 
panoramy”, czyli prawem obowiązującym w wybranych 
krajach np. Polsce, Niemczech, Szwajcarii i  Norwegii, 
nie potrzeba zgody na fotografowanie oraz publikację 
zdjęć (w tym komercyjną na Facebooku), przedstawiają-
cych zarówno budynki, dzieła sztuki, pejzaże, oczywiście 
w  przypadku gdy obiekty są  elementem szerszej pano-
ramy, widoku, przestrzeni publicznej. W  innych kra-
jach (m.in. Francja, Rosja, Włochy, Ukraina) „wolność 
panoramy” nie dotyczy wnętrz i  dzieł sztuki. Do tych 
ogólnych uregulowań dochodzą jeszcze ograniczenia 

prywatnych właścicieli, wyznań religijnych, użytku (wła-
sny czy komercyjny) i  wiele innych regulacji różnych 
w  konkretnych obszarach i  krajach. Natomiast co do 
wieży Eiffla publikacja jej zdjęcia w celach niekomercyj-
nych na portalu FB jest dozwolona, to problem dotyczy 
nocnego oświetlenie wieży, który jest utworem artystycz-
nym i jako taki jest chroniony prawem autorskim, czyli 
publikując zdjęcia z  iluminacją świetlną, dokonujemy 
w  rozumieniu prawa nieuprawnionego rozpowszech-
niania utworu. Okazuje się też, że podobnie chronione 
są  gmachy Parlamentu Europejskiego. Publiczne poka-
zywanie tego typu zdjęć, np. na stronach internetowych 

– może być niezgodne z prawem. Belgowie i Francuzi wy-
korzystali klauzule zawarte w  Dyrektywie 2001/29/WE. 
Pozwala ona na wprowadzenie zakazu publikacji zdjęć 
bez zgody właściciela praw autorskich obiektów.

Jedynie połowa respondentów prawidłowo oznaczyła, 
iż zdjęcie rektora uczelni w czasie prelekcji na konferencji 
można publikować, wiąże się to z wyjątkiem, że zgody nie 
potrzebujemy, jeśli fotografowana osoba jest powszech-
nie znana, a  zdjęcie zrobiono w  czasie pełnienia przez 
nią funkcji publicznych, społecznych, zawodowych. Po-
zostaje kwestia interpretacji osoby powszechnie znanej, 
za którą według obowiązującego prawa uznaje się osoby, 
które pełnią funkcje polityczne, społeczne bądź zawodo-
we i które drogą działalności zawodowej, sportowej czy 
nawet amatorskiej uzyskały popularność poza własnym 
środowiskiem. Zatem działalność naukowa oraz wysokie 
stanowisko rektora wraz z  sytuacją prelekcji konferen-
cyjnej dają podstawy do publikowania tego zdjęcia bez 
zgody. Przy czym 42% respondentów wskazało jako 
prawidłowy drugi wyjątek, który jest scharakteryzowa-
ny jako zdjęcie osoby, która jest częścią większej całości, 
jako jedna z wielu osób tworzących jakieś zgromadzenie, 
a jej usunięcie nie zmieniłoby wymowy obrazu. Tak więc 
20 znajomych w  górskim plenerze idealnie komponuje 
się do wskazanej sytuacji, niewymagającej zgody osób 
trzecich. Jednak brak konkretów w prawie, co do wielko-
ści takiej grupy/zgromadzenia oraz sytuacji, w  których 
dany wizerunek stanowi jedynie element pewnej całości, 
a  kiedy jest już głównym motywem, powoduje niespój-
ności w interpretacji. 

Niepokojący jest również fakt, iż co trzeci ankietowany 
uznaje, iż publikacja „selfie” z najbliższym przyjacielem 
nie wymaga jego zgody. Oczywiście, o  ile panują przy-
jacielskie stosunki, problemu jako takiego nie ma, ale 
w przypadku zerwania więzi może pojawić się problem. 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i  prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wize-
runku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. 
Zaś 20% respondentów, będących w  błędzie, uważa, że 
publikacja fotografii przedstawiającej nauczyciela przy 
tablicy nie wymaga jego zgody. Przeciętny nauczyciel 
nie może być traktowany jako osoba powszechnie znana, 
co ma miejsce w przypadku stanowiska rektora uczelni 
wyższej. Nauczyciel nie jest funkcjonariuszem publicz-
nym, co prawda karta nauczyciela informuje, że korzysta 
on z ochrony takiej jak funkcjonariusz publiczny, ale nie 
identyfikuje go jako funkcjonariusza publicznego.
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Podsumowanie

A nalizując uzyskane wyniki, można stwierdzić, iż 
zdecydowana większość respondentów deklaruje 

brak znajomości regulaminu portali społecznościowych, 
z  których korzystają, co wskazuje na brak świadomości 
konsekwencji wynikających z tego faktu. Ponadto wiedza 
odnośnie do ochrony własności intelektualnej i  wize-
runku także nie jest wystarczająca, użytkownicy bezkry-
tycznie publikują zdjęcia przyjaciół, zabytków i  innych 
elementów często objętych ochroną, bez posiadania ich 
zgody lub właściwych organów.

Przeprowadzone badanie ma jedynie charakter pilo-
tażowy, a  analiza wyników ze stosunkowo małej liczby-
respondentów w wieku 18–25 lat może być jedynie prze-
słanką do przeprowadzenia bardziej pogłębionych badań. 
Jednak uzyskane wyniki wskazują na niewielką wiedzę 
użytkowników portalu Facebook, zarówno w kontekście 
znajomości regulaminu, jak i  prawnych aspektów publi-
kowania zdjęć w  mediach społecznościowych. Przepro-
wadzenie reprezentatywnych badań wspartych o element 
jakościowy, polegający na analizie publikowanych zdjęć 
wybranych użytkowników, pozwoliłby na identyfikację 
skali problemu. Ciekawym przedmiotem badania byłaby 
także intencja umieszczania poszczególnych treści w po-
dziale na cechy demograficzne respondentów. 
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Intellectual Property Protection in Social Media 
on  the Example of the Facebook Portal

Summary

Social media currently belongs to the fastest growing 
online platforms. Social media users are happy to post, 
comment, and share posts, forgetting basic rules and 
not protecting their intellectual property. The research 
objective of this paper is to identify rules and principles 
in the context of intellectual property protection in social 
media. Facebook, in its rules, explicitly prohibits to publish 
copyrighted content. Unfortunately, while analyzing the 
results of the survey, it can be stated that most respondents 
declare lack of knowledge on the regulations of social 
networks they use. This indicates lack of awareness as 
to the consequences of this fact. In addition, knowledge 
on protecting intellectual property and image is also 
insufficient. Users uncritically publish photos of friends, 
sights and other frequently-protected items without the 
consent of the relevant person or institution.
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