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PRZEDMOWA 
Opracowywanie utworów zależnych w oparciu o treści należące do domeny publicznej – przemysł filmowy 

	

Gospodarka europejska staje się w coraz większym stopniu zależna od własności intelektualnej. W 
ostatnich latach EUIPO, działając za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń 
praw własności intelektualnej, przeprowadził szereg badań potwierdzających znaczenie ekonomiczne 
praw własności intelektualnej dla pobudzania działalności gospodarczej i zwiększania poziomu 
zatrudnienia w Unii Europejskiej. 

Nowe technologie cyfrowe i modele biznesowe nie tylko tworzą nowe możliwości gospodarcze dla 
przedsiębiorstw, ale przynoszą również ogółowi społeczeństwa dodatkowe korzyści wynikające z 
lepszego dostępu do wiedzy i dóbr kultury. Wiele spośród wspomnianych możliwości opiera się na 
kreatywnym przekształcaniu istniejących treści i opracowywaniu takich sposobów ich prezentowania, 
które będą lepiej dostosowane do potrzeb współczesnych odbiorców. 

Europa posiada bogate dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o utwory literackie. Choć 
czytelnicy mogą korzystać z tych utworów w ich pierwotnej formie, często są one również 
wykorzystywane jako materiał źródłowy dla wielu scenariuszy filmowych zarówno przez producentów 
europejskich, jak i przez producentów spoza Europy. W niniejszym sprawozdaniu zbadano rolę 
utworów należących do domeny publicznej i porównano filmy tworzone na podstawie takich utworów z 
filmami tworzonymi w oparciu o utwory chronione prawami autorskimi lub w oparciu o oryginalne 
scenariusze. 

W badaniu zestawiono dane pochodzące z bogatych internetowych repozytoriów informacji o filmach i 
książkach i uzupełniono je informacjami zgromadzonymi przez Europejskie Obserwatorium 
Audiowizualne. Analizą objęto 90 000 filmów, które ukazały się w latach 2000–2010. Choć analiza ta 
wykazała, że zaledwie niewielka część filmów, które miały swoją premierę w Unii Europejskiej w 
omawianym okresie, została nakręcona na podstawie utworów literackich należących do domeny 
publicznej, to w przypadku najpopularniejszych filmów odsetek ten jest wyższy niż średnia wyliczona 
dla wszystkich filmów. 

Oznacza to, że literatura stanowi istotny element europejskiej kultury i historii oraz pełni ważną funkcję 
źródła inspiracji dla współczesnego sektora rozrywki, dzięki czemu miliony widzów w Europie i poza jej 
granicami mogą czerpać z niej przyjemność. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Dyrektor wykonawczy EUIPO 
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STRESZCZENIE 
Opracowywanie utworów zależnych w oparciu o treści należące do domeny publicznej – przemysł filmowy 

 

Nowe technologie cyfrowe i modele biznesowe nie tylko tworzą nowe możliwości gospodarcze dla 
przedsiębiorstw, ale przynoszą również ogółowi społeczeństwa dodatkowe korzyści wynikające z 
lepszego dostępu do wiedzy i dóbr kultury. Wiele spośród wspomnianych możliwości opiera się na 
kreatywnym przekształcaniu istniejących treści i opracowywaniu takich sposobów ich prezentowania, 
które będą lepiej dostosowane do potrzeb współczesnych odbiorców. Kwestie związane z 
opracowywaniem utworów zależnych bazujących na wcześniej opublikowanych treściach regulują 
przepisy prawa autorskiego, które określają charakter wynagrodzenia przysługującego autorom 
oryginalnych utworów i ich spadkobiercom z tytułu wykorzystania ich utworów przez twórców utworów 
zależnych. W przepisach prawa autorskiego dopuszcza się jednak również możliwość korzystania z 
oryginalnych utworów bez konieczności uiszczania opłat na rzecz ich autorów lub bez konieczności 
uzyskania ich zgody – taka możliwość może wynikać z wyjątków od ogólnych przepisów dotyczących 
ochrony praw autorskich albo z ograniczenia zakresu czasowego tej ochrony. Domena publiczna to 
koncepcja prawna służąca zwiększeniu korzyści społecznych poprzez zapewnienie nieograniczonego 
dostępu do wcześniej opublikowanych utworów stanowiących rezultat pracy twórczej oraz 
nieograniczonego prawa do przekształcania tych utworów. 

Na podstawie teorii ekonomii nie sposób jednak jednoznacznie określić skutków, jakie wywołuje fakt 
przejścia utworu do domeny publicznej. Przyjmuje się, że z uwagi na fakt, że utwory znajdujące się w 
domenie publicznej nie są objęte wyłącznymi prawami majątkowymi, przeniesienie utworu do domeny 
publicznej powinno zwiększyć stopień jego wykorzystania. Niektórzy badacze i przedstawiciele 
przemysłu zwracają jednak uwagę na ryzyko wiążące się ze zmianą statusu ochrony utworu. Przejście 
utworów do domeny publicznej może doprowadzić do sytuacji, w której nikt nie będzie zainteresowany 
ich ochroną, a także do odejścia utworów w zapomnienie. Umieszczenie utworu w domenie publicznej 
może doprowadzić do poważnych przypadków jego niewłaściwego wykorzystywania z uwagi na brak 
podmiotu odpowiedzialnego za ochronę wartości danego utworu oraz z uwagi na fakt, że każdy jest 
uprawniony do jego adaptacji. Z kolei w sytuacji, w której dany producent nie może uniemożliwić 
swojemu konkurentowi opracowania utworu zależnego bazującego na tych samych treściach 
oryginalnych, taki producent może zrezygnować z adaptacji treści należących do domeny publicznej lub 
z zainwestowania znacznych środków w realizację projektów adaptacyjnych. Z uwagi na brak danych 
empirycznych dotyczących opracowywania utworów zależnych w oparciu o wcześniej opublikowane 
treści trudno jest sprawdzić, który z tych teoretycznych scenariuszy jest najbliższy rzeczywistości. 
Kwestia ta ma jednak kluczowe znaczenie dla oceny obowiązujących ram dotyczących prawa 
autorskiego oraz wniosków ustawodawczych służących dostosowaniu tych ram do nowych warunków 
gospodarczych. Jeżeli skala zjawiska przechodzenia utworów do domeny publicznej okaże się zbyt 
duża, co skutkowało będzie odchodzeniem utworów w zapomnienie lub ich niedostatecznym 
wykorzystywaniem, konieczne będzie wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów w tym zakresie. 
Jeżeli jednak okaże się, że zjawisko to stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw i ogółu 
społeczeństwa i nie skutkuje zmniejszeniem motywacji twórców do tworzenia utworów, można będzie 
rozważyć możliwość zwiększenia liczby utworów przechodzących do domeny publicznej przez wzgląd 
na dobro ogółu społeczeństwa. 

Ewentualne korzyści wynikające z przechodzenia utworów do domeny publicznej i zagrożenia dla 
ochrony praw autorskich związane z tym zjawiskiem można ocenić wyłącznie w oparciu o dane 
empiryczne. Bardzo trudno jest jednak zgromadzić dane empiryczne dotyczące prawa autorskiego. 
Większość niezbędnych danych jest rozproszona i stanowi własność prywatną. Nowe internetowe 
repozytoria informacji o treściach kreatywnych stwarzają jednak nowe możliwości dla badaczy. Choć 
informacje przechowywane w takich repozytoriach często dotyczą wyłącznie określonych sektorów, 
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zapewniają one możliwość przeprowadzania analiz empirycznych, co z kolei pozwala prowadzić 
politykę w tym zakresie w bardziej świadomy sposób. 

Na potrzeby przedmiotowego projektu zestawiono dane pochodzące z bogatych internetowych 
repozytoriów informacji o filmach i książkach – Internet Movie Database (IMDb) i Goodreads, które 
uzupełniono informacjami dotyczącymi sprzedaży biletów w europejskich kinach zgromadzonymi przez 
Europejskie Obserwatorium Audiowizualne. Opierając się na tych źródłach, na potrzeby projektu 
opracowano ostateczny zbiór danych dotyczących 87 455 unikalnych filmów wyprodukowanych w 
latach 2000–2010, które miały swoją premierę w przynajmniej jednym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej. W odniesieniu do każdego filmu uwzględnionego w zbiorze danych ustalono, czy 
scenariusz filmu był: w całości oryginalny, oparty na wcześniej opublikowanych treściach, które nadal 
podlegają ochronie z tytułu praw autorskich, lub oparty na wcześniej istniejących treściach, które weszły 
już do domeny publicznej. 

Chociaż dane odnoszą się wyłącznie do przemysłu filmowego, niniejsze sprawozdanie służy szerszemu 
celowi polegającemu na udokumentowaniu ogólnego zjawiska wykorzystywania treści należących do 
domeny publicznej jako podstawy nowych projektów kreatywnych. Ze względu na ograniczenia 
zgromadzonych danych, które nie pozwalają na opracowanie scenariusza alternatywnego w 
odniesieniu do różnych parametrów związanych z ochroną praw autorskich, niniejsza analiza siłą 
rzeczy ma sztywny i opisowy charakter. Analiza różnych aspektów opracowywania utworów zależnych 
w oparciu o treści należące do domeny publicznej w przemyśle filmowym pozwala zweryfikować 
zasadność sformułowanych w istniejącej literaturze przedmiotu twierdzeń dotyczących różnego rodzaju 
korzyści i zagrożeń wynikających z faktu przechodzenia opublikowanych wcześniej utworów do domeny 
publicznej. W sprawozdaniu nie poruszono jednak kwestii optymalizacji systemu ochrony praw 
autorskich pod kątem korzyści dla ogółu społeczeństwa. 

Sektor filmowy jest szczególnie istotny dla europejskich obywateli pod względem kulturalnym i 
ekonomicznym. Zgodnie z informacjami pochodzącymi z wielu niepotwierdzonych źródeł adaptacja 
wcześniej opublikowanych treści ma istotne znaczenie nie tylko dla poszczególnych producentów, ale 
także dla całego ogólnie rozumianego sektora. Z uwagi na swój specyficzny charakter przemysł filmowy 
jest szczególnie silnie nastawiony na sukces komercyjny i wiąże się z dużym ryzykiem. Wyniki 
najnowszych badań gospodarczych wskazują, że adaptacja wcześniej opublikowanych treści, które 
zostały już sprawdzone na innych – choć powiązanych – rynkach kultury, może przyczynić się do 
zmniejszenia charakterystycznej dla tego sektora niepewności. Istnieją również inne przyczyny 
artystyczne, które sprawiają, że adaptacje pozostają atrakcyjne dla producentów filmowych. 

Ponieważ pojęcie adaptacji nie zostało zdefiniowane w konwencji berneńskiej, zespół odpowiedzialny 
za realizację projektu stosował ogólne zasady przewidziane w doktrynie, prawie i orzecznictwie państw 
członkowskich UE i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ w definicjach adaptacji zawartych w 
wykorzystanych źródłach powtarzającymi się elementami są ogólne wrażenie i możliwość dostrzeżenia 
podobieństwa między utworami oryginalnymi a utworami zależnymi przez laika, oparcie się na opiniach 
tysięcy użytkowników serwisu IMDb należy uznać za istotne i obiektywne kryterium zapewniające 
możliwość zidentyfikowania adaptacji filmowych w zbiorze danych wykorzystanych na potrzeby 
projektu. Wśród najważniejszych źródeł, z których korzystano przy określaniu statusu ochrony utworów 
wykorzystywanych jako materiał źródłowy dla adaptacji, należy wymienić informacje biograficzne na 
temat autorów wcześniej opublikowanych treści zamieszczone w serwisie IMDb i na portalu Goodreads 
oraz przepisy prawa autorskiego obowiązujące w państwach, w których stosowne filmy zostały 
wyprodukowane. Pomimo znacznego stopnia harmonizacji terminu „ochrona praw autorskich”, jaka 
dokonała się w ostatnich latach, nadal można zaobserwować różnice, jeżeli chodzi o sposób 
wyznaczania terminu wygaśnięcia tej ochrony. Różnice te zostały dokładnie przeanalizowane i wzięte 
pod uwagę na etapie przygotowywania danych. 



	
Opracowywanie utworów zależnych w oparciu o treści należące 

do domeny publicznej – przemysł filmowy 

	

www.euipo.europa.eu  
	

7 

Z analizy danych zgromadzonych na potrzeby projektu wynika, że ok. 2% filmów, które miały swoją 
premierę w Unii Europejskiej, było adaptacjami, przy produkcji których w charakterze materiału 
źródłowego wykorzystano treści należące do domeny publicznej. W przypadku 
najpopularniejszych filmów odsetek ten jest jednak wyższy – 6% spośród 100 
najpopularniejszych filmów wyświetlanych w europejskich kinach było adaptacjami 
wyprodukowanymi w oparciu o treści należące do domeny publicznej. 

W okresie jedenastu lat, które uwzględniono w analizie, ponad 330 mln osób, tj. niemal 4% całej 
widowni kinowej, obejrzało w kinach europejskich adaptacje filmowe bazujące na treściach 
należących do domeny publicznej. Jeżeli chodzi o adaptacje kinowe treści chronionych prawem 
autorskim, takie adaptacje obejrzało 35% całkowitej widowni kinowej. 

Proste porównanie wskaźników popularności filmów wyprodukowanych w oparciu o treści adaptowane 
nie odzwierciedla istotnej zależności między upływem czasu a prawdopodobieństwem adaptacji 
wcześniej opublikowanych treści. Po upływie pięciu lat od daty pierwszej publikacji treści kreatywnych 
można zaobserwować gwałtowny, wykładniczy spadek wartości ekonomicznej tych treści, jeżeli chodzi 
o możliwość ich wykorzystania jako podstawy dla opracowywania utworów zależnych. 
Prawdopodobieństwo wykorzystania książki jako podstawy adaptacji filmowej po upływie 12 lat 
od daty jej pierwszej publikacji jest już o 50% niższe niż w pierwszych pięciu latach od daty jej 
pierwszej publikacji. Prawdopodobieństwo adaptacji książki po upływie 70 lat od daty jej 
pierwszej publikacji jest o 95% niższe niż w ciągu pierwszych kilku lat, w których jest ona 
dostępna w księgarniach. Zjawisko spadku wartości treści kreatywnych jako materiału źródłowego, 
który można wykorzystać do opracowania utworu zależnego, dotyczy wszystkich utworów poza 
najważniejszymi arcydziełami stworzonymi przez człowieka. W rezultacie zmiany statusu ochrony, 
która w większości państw obowiązuje obecnie przez 70 lat od daty śmierci autora – choć może 
mieć znaczenie w przypadku niektórych utworów kreatywnych – nie należy traktować w 
kategoriach przełomu, który może wywrzeć wpływ na ogólne decyzje producentów filmowych 
dotyczące adaptacji filmowych. 

Wyniki analizy atrakcyjności adaptowanych treści dla współczesnych czytelników wskazują, że 
adaptacje książek, które znajdują się już w domenie publicznej, przyciągają znacznie większą 
uwagę czytelników niż adaptacje książek, które są nadal objęte prawem autorskim. Adaptowane 
książki należące do domeny publicznej mają również wyższe oceny w serwisie Goodreads w 
porównaniu z adaptowanymi książkami chronionymi prawem autorskim, chociaż różnica w tym 
przypadku nie jest znaczna. 

Chociaż większość książek doczekała się jednokrotnej adaptacji w analizowanym okresie, niektóre 
książki należące do domeny publicznej adaptowano częściej. Zgodnie z przewidywaniami średnia 
liczba adaptacji filmowych książek należących do domeny publicznej, które ujęto w zbiorze 
danych, wyniosła 1,45, natomiast w przypadku książek, które nadal chroni prawo autorskie, 
liczba ta wyniosła 1,04. 

Jak wykazała analiza zbioru danych, możliwość wykorzystania tych samych treści przez inne 
osoby nie zniechęca producentów do inwestowania znacznych środków finansowych w filmy, 
które są oparte na treściach należących do domeny publicznej. Średni budżet adaptacji filmowych, 
które opierają się na treściach należących do domeny publicznej, jest niższy niż w przypadku adaptacji 
filmowych, które opierają się na treściach chronionych prawem autorskim, ale przewyższa średni 
budżet filmów, które oparto na całkowicie oryginalnym scenariuszu. 

Po poddaniu danych wykorzystywanych w ramach projektu analizie skupień stwierdzono, że istnieją 
producenci filmowi, którzy opierają znaczną część opracowywanych przez siebie utworów na treściach 
należących do domeny publicznej; znane studia filmowe o ugruntowanej pozycji wykorzystują treści 
należące do domeny publicznej częściej niż przeciętny producent filmowy w zbiorze danych. 
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Analiza danych dotyczących budżetów filmów i profili producentów filmowych, którzy opierają 
swoje adaptacje filmowe na treściach należących do domeny publicznej, nie potwierdza ryzyka 
niedostatecznego lub nadmiernego wykorzystywania treści należących do domeny publicznej 
do celów związanych z opracowywaniem utworów zależnych. 

Modele ekonometryczne potwierdzają istnienie prywatnych korzyści – zarówno pod względem liczby 
widzów, jak i dochodów ze sprzedaży biletów – które strategia adaptacji przynosi wszystkim 
producentom opierającym scenariusze filmowe na wcześniej opublikowanych treściach chronionych 
prawem autorskim. Podobne korzyści pod względem liczby widzów w kinach można zaobserwować w 
przypadku lokalnych producentów filmowych adaptujących treści należące do domeny publicznej. 
Analiza danych nie potwierdza jednak istnienia jakichkolwiek szczególnych korzyści w postaci 
dodatkowych dochodów ze sprzedaży biletów w przypadku producentów, którzy adaptują treści 
należące do domeny publicznej, ani jakiejkolwiek korzyści w postaci większej liczby widzów w 
przypadku adaptacji treści należących do domeny publicznej przez producentów zagranicznych. 

Jak potwierdzają wyniki analizy ekonometrycznej, prywatne korzyści są związane z możliwością 
sprawdzenia popularności adaptowanych treści na różnych, ale powiązanych ze sobą rynkach. Jak 
wskazano w dotychczasowej literaturze ekonomicznej, adaptacja może stanowić skuteczną 
strategię ograniczenia niepewności. Różnica wyników dotyczących korzyści związanych z 
adaptacją treści chronionych prawem autorskim a adaptacją treści należących do domeny 
publicznej może jednak świadczyć o istnieniu dodatkowych prywatnych korzyści wynikających z 
faktu posiadania wyłącznych praw do adaptacji. Z uwagi na ograniczony charakter danych 
zgromadzonych na potrzeby niniejszego sprawozdania nie można jednak zbadać, czy prywatne 
korzyści, które wynikają z posiadania wyłącznych praw do adaptacji, przeważają nad potencjalnymi 
stratami społecznymi wynikającymi ze zmniejszenia różnorodności adaptowanych treści. Celem 
przyszłych badań w tym zakresie powinno być przeprowadzenie pełnej oceny ogólnego wpływu 
różnych systemów praw autorskich regulujących kwestie związane z prawami do tworzenia utworów 
zależnych na dobrobyt społeczny.   
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