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1. Gry komputerowe nie były dotychczas w zasadzie  przedmiotem odrębnej analizy 

autorskoprawnej chociaż w doktrynie dominuje pogląd, iż stanowią one jedną z kategorii  

utworów multimedialnych. Samo pojęcie „utwory multimedialne” nie jest jasne i bywa 

przedmiotem wielu, niekiedy odmiennych interpretacji i wniosków. Prowadzona  

w doktrynie dyskusja nad utworami multimedialnymi doprowadziła do wyodrębnienia się 

dwóch głównych stanowisk co do ich „usytuowania” w prawie autorskim. Utwory 

multimedialne „jako takie” mogą być uznane za nową kategorię utworów, która nie została 

wymieniona w otwartym katalogu art. 1 ust. 2 pr. aut. Mogą być również 

przyporządkowane do którejś ze znanych kategorii utworów, zwłaszcza utworów 

audiowizualnych, programów komputerowych albo baz danych. Istniejące opracowania 

niewystarczająco opisują charakterystyczne cechy gier komputerowych i cechy różniące je 

od innych rodzajów utworów multimedialnych. Brak jest orzeczeń polskich sądów 

dotyczących gier komputerowych, zaś rzadkie orzeczenia zagraniczne są sprzeczne.   

W praktyce pojawiają się wątpliwości związane przede wszystkim z zakresem 

autorskoprawnej ochrony gier komputerowych i elementów tych gier. 

 

2. Celowe jest zatem podjęcie próby wyjaśnienia statusu gry komputerowej w prawie 

autorskim. Cechy wspólne gier komputerowych i innych utworów, różnorodność gier 

komputerowych, bogactwo występujących w nich środków wyrazu oraz podwójna 

techniczno-artystyczna natura gier zachęcają do udzielenia odpowiedzi na wiele pytań. 

Przede wszystkim:  

 

(1) czy gra komputerowa może zostać w ogóle uznana za utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 

pr. aut.?  

 

(2) czy ewentualną ochroną prawa autorskiego zostaną objęte elementy składowe gier, czy 

także ich całość?  

 

(3) czy w poszukiwaniu przesłanki indywidualności należy kierować się wskazówkami 

zawartymi w wydanych wcześniej orzeczeniach sądowych, które przecież dotyczyły 
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zupełnie innych utworów epoki analogowej i czy w ogóle można mówić  

o jakiejkolwiek indywidualności w sytuacji, gdy obrazy tych gier są generowane przy 

użyciu programu komputerowego? 

 

(4) Do jakiej kategorii utworów można ewentualnie zaliczyć grę komputerową? 

 

(5) Jaką rolę pełni w grze program komputerowy i czy zasadne jest utożsamianie gry  

z programem? 

 

(6) Nie bez znaczenia jest też określenie podmiotu autorskich praw majątkowych do gier 

komputerowych, co może być szczególnie utrudnione z uwagi na kolektywny proces 

ich tworzenia oraz rolę uczestników gier. 

 

 Przedstawione w pracy rozważania zmierzają do udowodnienia następujących tez:  

 

I. gra komputerowa podlega ochronie prawa autorskiego jako całość, niezależnie 

od ewentualnej ochrony poszczególnych elementów gry oraz  

 

II. gra komputerowa stanowi odmienny od programu komputerowego, utworu 

audiowizualnego albo bazy danych - przedmiot prawa autorskiego.   

 

3. Praca składa się z siedmiu rozdziałów poświęconych odrębnym tematom.  

W rozdziale I przedstawiłem gry w szerszym, historycznym ujęciu. Wyjaśniłem również 

pewne podstawowe pojęcia wspólne dla wszystkich rodzajów gier oraz podjąłem próbę 

usystematyzowania gier komputerowych..  

 

W rozdziale II przedstawiłem cechy dzieł multimedialnych – zapis cyfrowy, 

konwergencję, konwersję, interaktywność. Cechy charakterystyczne gier komputerowych 

wyjaśniłem w rozdziale III. Przedstawiłem znaczenie pojęcia świata wirtualnego, które 

dotychczas nie znalazło pełnego opisu w doktrynie. 

 

W rozdziale IV przedstawiłem etapy powstawania gier komputerowych  i podjąłem próbę 

wyjaśnienia, które z elementów gier komputerowych mogą podlegać ochronie prawa 
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autorskiego, a także które działania doprowadzają do twórczego rezultatu w postaci gry 

komputerowej jako całości.  

 

W rozdziale V opisałem budowę gry komputerowej na tle koncepcji struktury 

utworów, a także podjąłem  próbę odpowiedzi na pytanie, czy gra komputerowa jako 

całość podlega ochronie prawa autorskiego.  

 

W rozdziale VI analizie poddałem szczególny rodzaj gier komputerowych – gry typu 

MMORPG. Właśnie z tymi grami związane jest  pojęcie „własność wirtualna”. 

Zwróciłem uwagę, iż gry tego typu wymagają niekiedy innego określenia roli uczestnika 

niż zwykłe gry komputerowe.  

 

Gry komputerowe to nieraz znaczne przedsięwzięcia finansowo-organizacyjne 

wymagające zaangażowania wielu osób, z których część pełni jedynie funkcje 

organizacyjne i techniczne. Dlatego też w rozdziale VII wskazałem podmioty praw 

autorskich i praw pokrewnych oraz przedstawiłem  rolę multiautora i producenta tych gier. 

 

4. Dla udzielenia odpowiedzi co do samodzielnego statusu prawnego gier komputerowych 

niezbędne było przeprowadzenie analizy możliwości zakwalifikowania ich do znanych 

kategorii utworów – programów komputerowych, dzieł audiowizualnych oraz baz 

danych.  

  

Program komputerowy  jest koniecznym elementem każdej gry komputerowej - nadaje jej  

postać zapisu cyfrowego oraz określoną funkcjonalność. Umożliwia interaktywne 

zachowania uczestnika gry. Łączy różne rodzajowe elementy gry, jest nośnikiem 

zawartości gry. Dlatego też niektórzy przedstawiciele doktryny utożsamiają grę  

z programem.  Z punktu widzenia prawa autorskiego ma to niezwykle istotne znaczenie,  

z uwagi na specyfikę regulacji ustawowych dotyczących programów komputerowych.  

 

W polskiej i zagranicznej doktrynie prawa autorskiego nie ma jednolitego stanowiska co 

do możliwości uznania gier komputerowych  za programy komputerowe. Uważam, że 

wyłącznie z technicznego (informatycznego) punktu widzenia  zapis binarny gry 

komputerowej uzasadnia potraktowanie gry  jako programu komputerowego. 

Uważam jednak, że celem gry komputerowej jest   przekazanie odbiorcy określonej 
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treści za pomocą języka, obrazu i dźwięku.  Uczestnik gry nie jest zainteresowany 

przebiegiem samego programu komputerowego. To nie program komputerowy 

rozumiany jako zapis określonej instrukcji jest wyświetlany na ekranie w formie tzw. 

prezentacji ekranowych. Nie można w mojej ocenie kwalifikować całego dzieła 

jedynie na podstawie jego części. Program komputerowy, mimo że jest elementem 

niezbędnym w strukturze gry komputerowej, pełni w rzeczywistości rolę podrzędną 

techniczną  w stosunku do gry.  

 

5. Przedstawiciele doktryny, którzy traktują wprost gry komputerowe jako subkategorię 

dzieł audiowizualnych, wskazują na wspólne cechy obu tych grup utworów.  Chodzi o: 

 

 podobieństwo w sposobie powstawania, odbioru, budowy  

 oraz występowanie serii obrazów wywołujących wrażenie ruchu. 

 

W rozprawie wyłączyłem jednak możliwość uznania gier komputerowych za dzieła 

audiowizualne gdyż w grach komputerowych mamy do czynienia z:  

 

1) nielinearny układ sekwencji ruchomych obrazów, 

2) nieznaną utworom audiowizualnym interakcję ze strony uczestnika gry,  

3) odmienny sposób powstawania części gier, 

4) niewystępowaniem ruchomych obrazów w części gier komputerowych. 

 

6. Wyłączyłem również możliwość uznania gier komputerowych za bazy danych 

wskazując, iż w grach nie występuje przesłanka niezależności poszczególnych 

elementów. Elementy te są ze sobą powiązane treściowo co jest typowe dla struktur 

narracyjnych. 

  

7. W rozprawie analizowałem możliwość kwalifikacji gier komputerowych ze względu 

na wielość wkładów twórczych. Wyłączyłem możliwość uznania gry komputerowej za 

dzieło zbiorowe, chociaż podobnie jak dzieło zbiorowe, gra komputerowa: 

  

 może składać się z co najmniej z dwóch utworów pochodzących od 

różnych twórców a także zawierać wkłady pozbawione charakteru 

twórczego. 
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W uzasadnieniu stanowiska zwróciłem uwagę na następujące przyczyny:  

 

1) w dziele zbiorowym sposób zestawienia lub uszeregowania elementów 

składowych stanowi jedyną więź między tymi elementami, podczas gdy więź 

istniejącą między elementami gier komputerowych jest znacznie głębsza;  

 

2) utwór zbiorowy to połączenie elementów dzięki określonemu doborowi, 

układowi lub zestawieniu. Natomiast najważniejsze dla gry jest ścisłe 

zespolenie jej elementów (stopienie), które umożliwia jej percepcję jako 

całości; 

 

3) w przypadku utworu zbiorowego wymagana jest wyłącznie zgoda twórców na 

włączenie ich utworów w skład dzieła zbiorowego, którego ostatecznego 

kształtu nie muszą nawet znać - natomiast stworzenie gry komputerowej 

wymaga od twórców porozumienia co do ostatecznego kształtu tej gry; 

  

4) poszczególne elementy dzieła zbiorowego, choć tworzone dla potrzeb tego 

dzieła nie są – w przeciwieństwie do elementów gier komputerowych – 

nawzajem dopasowywane na etapie tworzenia; 

  

5) gier komputerowych nie można również traktować jako zbioru elementów 

składowych, gdyż intencją twórców gier nie jest wyłącznie zebranie 

określonych materiałów, tak jak w przypadku zbioru, ale stworzenie nowego 

utworu. 

  

8. W pracy wyłączyłem również możliwość traktowania gry komputerowej jako 

utworów połączonych do wspólnego rozpowszechniania podkreślając, iż gra 

komputerowa – dzięki zespoleniu jej komponentów - w przeciwieństwie do utworów 

połączonych w celu wspólnego rozpowszechniania stanowi jeden przedmiot prawa 

autorskiego, a nie całość obejmującą niezależne utwory. 

 

Powyższe rozważania pozwalają sformułować wniosek, iż większość (istnieją również 

gry komputerowe tworzone przez jedną osobę) gier komputerowych to ustalone  
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w zapisie cyfrowym utwory współautorskie z rozpoznawalnymi, choć nie zawsze 

zdolnymi do wyodrębnienia wkładami, umożliwiające interaktywną komunikację  

z odbiorcą.  

 

9. Omawiając zagadnienie struktury gry komputerowej przedstawiłem dwa główne 

stanowiska co do budowy utworów: 1) koncepcję warstwową oraz 2) integralną,   

przychylając się ostatecznie do dominującego w doktrynie stanowiska integralnego.  

 

10. Ze względu na binarny zapis gry konieczne okazało się wyjaśnienie, kiedy dochodzi do 

ustalenia gry komputerowej. Przedstawiłem propozycję, iż zajęcie stanowisko, co do 

momentu ustalenia gry komputerowej uzależnione jest od określenia roli programu 

komputerowego. Jeżeli rola ta byłaby uboczna i pomocnicza, wtedy ustalenie gry 

komputerowej następowałoby w momencie pierwszego uzewnętrznienia jej zawartości  

i wywołania efektu artystycznego. Przy założeniu, iż program komputerowy dominuje  

i determinuje grę, konsekwentnie należałoby przyjąć, iż ustalenie gry komputerowej 

następuje w chwili powstania jej binarnego zapisu. Wydaje się, że uzasadnieniem takiego 

właśnie stanowisko mogą być niektóre gry typu MMORPG. 

 

11. Podsumowując, uważam, że gra komputerowa jest całością a nie zbiorem połączonych 

elementów. Dlatego też przesłanka indywidualności powinna być analizowana  

w odniesieniu do całości gry komputerowej.  

 

W rozprawie zanegowałem stanowisko, iż twórczość w grach komputerowych może 

przejawiać się w płaszczyźnie interakcji zachodzącej pomiędzy poszczególnymi 

elementami gry podkreślając, iż pogląd taki może uzależniać charakter twórczy gry 

komputerowej od poziomu technicznego zaawansowania tej gry.  

 

Pomimo wykorzystania w procesie powstawania gier komputerowych zaawansowanych 

technik informatycznych, dotychczasowe wskazówki dotyczące interpretacji przesłanki 

indywidualności występującej w innych utworach mogą mieć zastosowanie również do 

gier komputerowych.  

 

12. Efektem uczestniczenia w grach typu MMORPG może być powstawanie różnego rodzaju 

wytworów uzewnętrznianych na ekranach komputera. Chodzi o różnego rodzaju awatary, 
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artefakty, tła plastycznego gry, które wspólnie  określane są  często jako przedmioty tzw. 

własności wirtualnej. Dlatego też w rozprawie omówiłem praktykę wprowadzania tych 

efektów do obiegu. Uczestnicy gier omawianego rodzaju traktują udział w obiegu 

wytworów wizualnych tak jak sprzedaż rzeczy w świecie realnym – chociaż  nie są one  są 

rzeczami w rozumieniu art. 45 k.c.  

 

Postacie wirtualne i artefakty mogą stanowić jedynie wizualizację danych, określony zapis 

w programie komputerowym lub elektromagnetyczne odbicie kodu programu. Ich pozorne 

przekazanie innemu podmiotowi może zatem oznaczać jedynie umożliwienie dostępu do 

stosownej sekwencji programu komputerowego. Tego rodzaju zachowania należy w mojej 

ocenie analizować w świetle art. 510 k.c. – chodzi o umowę przeniesienia wierzytelności. 

 

13. W rozważaniach dotyczących podmiotów autorskich praw osobistych i majątkowych do 

gry komputerowej podkreśliłem trudności w określeniu grona jej współtwórców. 

Trudności te wynikają z faktu, iż w grach komputerowych niekiedy wykorzystuje się 

zarówno elementy stworzone wyłącznie dla potrzeb gry, jak i takie, które istniały już 

wcześniej np. w formie analogowej i zostały podane digitalizacji. Współtwórca gry 

komputerowej  to osoba, która twórczo przyczyniła się do powstania utworu lub wniosła  

określony wkład twórczy. Przedstawiając różne koncepcje współautorstwa  opowiedziałem 

się za tą, która uzależnia współtwórczość od wcześniej istniejącego porozumienia co do 

całości gry komputerowej.  

  

Zwróciłem uwagę, iż pomimo podobieństw w procesie powstawania gier komputerowych  

i dzieł audiowizualnych, przepisy pr. aut. nie zapewniają szczególnego statusu 

producentom gier komputerowych.  

 

14. Uważam, iż przedstawione w rozprawie cechy gier komputerowych uniemożliwiają ich 

„przyporządkowanie” do znanych rodzajów utworów. Dlatego też można rozważyć, 

czy nie byłoby de lege ferenda celowe uzupełnienie otwartego katalogu kategorii utworów 

przedstawionego w art. 1 ust. 2 pr. aut. Wydaje się, iż za takim rozwiązaniem przemawia 

przede wszystkim brak pewności, co do możliwości wyłączenia w stosunku do gier 

komputerowych przepisów szczególnych, dotyczących programów komputerowych, 

określonych w rozdziale 7 pr. aut. Przedstawione w pracy przykłady sprzecznych orzeczeń 

sądów zagranicznych ,brak orzeczeń sądów polskich i odmienne stanowiska prezentowane 



 8 

w doktrynie nie pozwalają na usunięcie tej niepewności. Nie usuwa jej także rozwiązanie 

polegające na uznaniu gry komputerowej za rodzaj utworu nienazwanego ani stosowanie 

podwójnej kwalifikacji. 

 

Rozważyć można ewentualnie dwa rozwiązania zarysowanego tu problemu. Pierwsze 

polegałoby na wprowadzeniu do katalogu kategorii utworów – utworów multimedialnych  

i wyodrębnienie w nich gier komputerowych na wzór przepisu (art. 1 ust. 2 pkt. 9 pr. aut.) 

dotyczącego utworów  audiowizualnych, w których wyodrębniono dzieła filmowe.   

Drugie zaś pomijałoby pojęcie „utwór multimedialny” i wprowadzałoby do katalogu – 

jako odrębną kategorię – grę komputerową. 

 

Gry komputerowe uzyskały już w społeczeństwie status dziedziny twórczości 

równoważny takim kategoriom utworów, jak dzieła literackie, muzyczne i filmy. 

Niewykluczone, że już niedługo staną się sztuką porównywalną z wielką literaturą. 

Sztuką, w której odbiorca ma możliwość współkreacji własnego doświadczenia 

odbiorczego. Okoliczność ta tym bardziej sprzyja uregulowaniu statusu prawnego 

gry komputerowej w polskim prawie autorskim.  


