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Łyk prawnych niuansów dla branży filmowej

od SKP – Ślusarek Kubiak Pieczyk.
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Drodzy filmowcy!

O tym, że „jedyny pewnik w naszym życiu to zmiana”, Wasza branża przekonuje się od kilku lat.

Zmiany polityczne, wejścia i wyjścia platform streemingowych, pandemia, lockdowny, wojna w

Ukrainie, inflacja, recesja i inne zdarzenia bez wątpienia mają duży wpływ także na przemysł

filmowy. 

Przepisy i regulacje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Co za tym idzie – coraz częściej zarówno

Wy, jak i Wasi partnerzy, jesteście zmuszeni, by weryfikować długofalowe strategie działania,

organizację developmentów, budowanie finansowania, planowanie zdjęć, dystrybucji czy

promocji itp., reagować na bieżące sprawy ad hoc, działać tu i teraz. 

Nie będziemy się oszukiwać, że prawo nadąża za wszystkimi zdarzeniami i zmianami. Raczej

uparcie nadrabia zaległości i próbuje równać do zmieniającej się rzeczywistości. Przygotowaliśmy

więc dla Was zestawienie istotnych, naszym zdaniem tematów prawnych, kluczowych z punktu

widzenia branży filmowej – takie branżowe legal espresso. Wybraliśmy tematy, które budzą

najwięcej zainteresowania lub nie są oczywiste. Mamy nadzieję, że ta lektura do porannej kawy

pomoże Wam w codziennym działaniu i podejmowaniu decyzji. 

To też świetna okazja, by na nowo Wam się przedstawić! Mimo że znacie wielu członków

naszego zespołu, bo jesteśmy regularnie w kontakcie, pewnie nie wszyscy z Was wiedzą, że od

ponad pół roku działamy pod nową marką – SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. 

Pod nowym szyldem mocnym filarem naszego działania nadal jest szerokie doradztwo dla branży

filmowej, kreatywnej, firm i osób ze świata mediów, nowych technologii, life science oraz innowacji

w nauce i biznesie. Zostajemy więc na „naszym terenie” – wspieramy projekty z zakresu filmu i TV,

mediów, gier, software, sztuki, muzyki, designu, instytucji kultury, reklamy i eventów – i

uzupełniamy je m.in. o obszary prawa korporacyjnego czy farmaceutycznego. 

Wspólnie mamy na koncie kilkaset projektów: audiowizualnych, związanych z nowymi

technologiami, danymi osobowymi, własnością przemysłową, komercjalizacją badań i life science.
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W naszym DNA pozostaje także prowadzenie spraw związanych z ochroną renomy osób i firm

oraz reprezentacja w sporach z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, dóbr

osobistych i w sprawach gospodarczych. 

Niezmiennie pozostajemy do Waszej dyspozycji – jesteśmy dostępni zarówno cyfrowo na

www.skplaw.pl oraz www.skpipblog.pl, jak i fizycznie – w biurze przy ul. Skorupki 5 w Warszawie

oraz w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/11 – zapraszamy na espresso! 

Życzmy wielu udanych produkcji, premier, koprodukcji, developmentów, festiwali, premier i

seansów.

Maciej Kubiak & Maciej Ślusarek

skplaw.pl / LinkedIn / Facebook

Gdzie można
nas znaleźć?

Sopot.Warszawa.
ul. Armii Krajowej 116/11

81-824 Sopot
ul. Ks. J. Skorupki 5,
00-546 Warszawa
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Co nowego w Programach Operacyjnych PISF na 2023 rok?

Development filmu – praktyczne wskazówki.

Umowy opcji w przemyśle filmowym – dlaczego warto je stosować?

Finansowanie produkcji filmowej: utarte ścieżki i niezbadane lądy AD 2022.

Jak zrobić film oparty na prawdziwej historii i nie wpaść w pułapkę roszczeń jego

bohaterów?

Jak zabezpieczyć się przed ryzykami czyhającymi w trakcie produkcji filmu?

Prawne aspekty wykorzystania muzyki w filmie.

Kompozytorzy (kontr)atakują.

Kiedy fikcja może obrażać. O przykładach naruszeń dóbr osobistych w filmach

fabularnych.

NFT czym jest a czym nie jest – czyli fakty i mity o NFT.

Dziedzictwo audiowizualne – czyli o co tyle hałasu?

S01E01 – jak zgodnie z prawem zrealizować pomysł na telewizyjny hit?

Prawa zwierząt na planie filmowym.

Kanał na YouTube jako usługa VOD – obowiązek zgłoszenia i inne wymogi wynikające z

Ustawy o Radiofonii i Telewizji.
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ZAPISZ SIĘ

Newsletter SKP - From the 5th floor.
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Od zawsze znakiem rozpoznawczym naszego zespołu

było dzielenie się wiedzą, dlatego przygotowujemy

materiały, którymi dzielimy się na łamach naszego

Newslettera SKP – From the 5th floor.

Nasz blog kierowany jest do twórców, producentów, ludzi mediów i branż kreatywnych, jak

również biznesu, który z własnością intelektualną styka się na co dzień.

Omawiamy ciekawe i przełomowe orzeczenia, przedstawiamy nasze analizy i komentarze,

zwracamy uwagę na praktyczne problemy związane ze stosowaniem przepisów.
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Terminy sesji, alokacja, brak ograniczeń liczby wniosków.

O dofinansowanie projektów filmowych w ramach priorytetów Rozwój projektu oraz Produkcja filmowa

można ubiegać się w ramach trzech sesji, które w tym roku przypadają w następujących terminach:

1) Sesja I/2023: 30.01-03.02.2023

2) Sesja II/2023: 24.04-28.04.2023

3) Sesja III/2023: 21.08-25.08.2023

Jednak producenci niektórych form filmowych muszą być szczególnie czujni, gdyż np. nabór wniosków do

priorytetu Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej jest otwarty

tylko podczas sesji I i III, a do priorytetu Rozwój i produkcja serii animowanych dla dzieci – tylko w sesji II.

Wnioski do priorytetu Dewelopment scenariuszowy, jak co roku, przyjmowane są zaś w trybie ciągłym.

Tegoroczna alokacja środków jest nieco mniejsza niż w zeszłym roku i wynosi 160 mln zł (w porównaniu do

183,7 mln zł w roku ubiegłym), z czego 115 mln zł przypada na Produkcję filmową (vs. 141,1 mln zł w 2022

roku).

Pozytywną zmianą jest zniesienie limitów składanych wniosków. Do tej pory jeden producent w ramach

jednej sesji mógł złożyć maksymalnie 4 wnioski (z dalszymi szczegółowymi obostrzeniami). Obecnie wnioski

można składać bez żadnych obostrzeń co do ich liczby.

Co nowego w Programach Operacyjnych PISF na 2023 rok?

Jak co roku, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ogłosił nowe Programy

Operacyjne, po ich zatwierdzeniu przez Radę PISF. Jakie nowości wprowadzono do

Programów w tym roku? Przedstawiamy krótkie podsumowanie najistotniejszych zmian, z

myślą o wszystkich aplikujących o dotacje, a w szczególności o producentach filmowych,

którzy wnioski o dofinansowanie swoich projektów filmowych w pierwszej tegorocznej sesji

mogą składać już od 30 stycznia. Nabór potrwa do 3 lutego.
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Wojna w Ukrainie a Programy Operacyjne

Sytuacja za naszą wschodnią granicą nie pozostała również bez wpływu na rodzimą kinematografię. Już w

zeszłym roku, po wybuchu wojny, zaktualizowano Programy Operacyjne, dodając Program Operacyjny VI –

Polsko-ukraińskie inicjatywy filmowe. Jego celem jest wspieranie działań prowadzonych wspólnie przez

producentów i twórców polskich oraz ukraińskich lub o tematyce polsko-ukraińskiej. O dofinansowanie

można ubiegać się w ramach czterech priorytetów:

Priorytet I: Rozwój i produkcja filmów dokumentalnych

Priorytet II: Rozwój i produkcja filmów animowanych

Priorytet III: Dewelopment scenariuszowy

Priorytet IV: Festiwale i inicjatywy filmów

Program ten utrzymano również i w tym roku, przeznaczając na niego środki w wysokości do 5 mln zł.

W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę, przyjęto szereg sankcji wobec podmiotów związanych z

Federacją Rosyjską. Znalazło to również odzwierciedlenie w konieczności uzupełnienia procedury

aplikowania o dotacje z PISF o dodatkowe oświadczenie.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

która uzupełnia pakiet wiążących Polskę środków ograniczających (sankcji) przyjętych na poziomie Unii

Europejskiej oraz międzynarodowym, celem egzekwowania tychże sankcji, obligatoryjnym elementem

wniosku jest obecnie oświadczenie wnioskodawcy o braku powiązań z podmiotami sankcjonowanymi w

rozumieniu przedmiotowej ustawy. Ten sam dokument należy również złożyć do wniosku o dofinansowanie

w ramach tzw. „zachęt”.

Wspieranie rozwoju technologicznego i postępująca cyfryzacja

Dynamiczny rozwój nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji czy wirtualnej rzeczywistości,

nie pozostaje bez wpływu na branżę filmową. Technologie te są coraz częściej wykorzystywane przez

podmioty działające na rynku audiowizualnym nie tylko w procesie produkcji filmów, ale także ich

rozpowszechniania, badania widowni, analiz danych czy rozwoju oprogramowań służących zwalczaniu tzw.

piractwa w cyberprzestrzeni. Działania te od tego roku wspiera PISF poprzez wprowadzenie do Programów

Operacyjnych 2023 nowego priorytetu: Rozwiązania i inicjatywy technologiczne, z którego będą mogły

skorzystać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie oraz

inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Alokacja środków na ten cel wynosi 2 mln zł,

natomiast wnioski można składać w sesji I.

W tegorocznych Programach Operacyjnych widoczna jest również postępująca cyfryzacja postępowania

przed samym Instytutem.
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Od tego roku umowy o dofinansowanie zawierane są w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) § 1

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Powinny więc one zostać podpisane przez obie strony

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Co istotne, Programy Operacyjne nie przewidują możliwości

podpisania umowy przy użyciu Profilu Zaufanego platformy e-PUAP. Umowy te (po złożeniu ww. podpisów)

są następnie umieszczane w systemie elektronicznym PISF. Instytut nie drukuje i nie wysyła umów o

dofinansowanie tradycyjną drogą pocztową.

Na papierze nie złożymy już również niektórych pism. Przykładowo wnioski „przedsesyjne”, m.in. prośbę do

Dyrektora PISF o złożenie wniosku na projekt z udziałem reżysera, który nie ukończył pełnowymiarowych

studiów reżyserskich składa się już tylko w formie elektronicznej i przesyła na wskazany adres e-mail PISF.



Development filmu – praktyczne wskazówki

Development, czyli co?

Development to inaczej rozwój projektu, czyli etap, w którym pomysł na film zaczyna nabierać konkretnych

kształtów. W filmie fabularnym jego istotą są zwykle prace literackie (powstanie tzw. treatmentu i pierwszych

draftów scenariusza), w filmie dokumentalnym – w zależności od jego charakteru – albo wstępny research

tematu/bohatera, albo kwerenda w archiwach, natomiast w filmie animowanym na równi prace

scenariuszowe i plastyczne.

Zakres developmentu jednak może – i zwykle powinien być – dużo szerszy. W developmencie

zabezpieczamy prawa, uzyskujemy niezbędne zgody i zezwolenia, wybieramy lokacje, główną obsadę,

nawiązujemy współpracę z najważniejszymi twórcami, wstępnie kosztorysujemy scenariusz, przymierzamy

się do gromadzenia budżetu, a nawet planujemy przyszłą promocję i dystrybucję filmu. W każdym z tych

zagadnień mogą czekać na producentów pewne pułapki.

Autorka: Katarzyna Drapała

W produkcji filmowej okres developmentu jest okresem najbardziej kreatywnym. Bardzo

istotne jest jednak, aby to właśnie na tym etapie sprawdzić, czy wszystkie twórcze koncepcje

są możliwe do realizacji pod względem organizacyjnym, finansowym i prawnym. Od

rzetelnego zrealizowania developmentu zależy płynność dalszej pracy i powodzenie całego

przedsięwzięcia, jakim jest produkcja filmu. Jakich błędów na tym etapie można uniknąć?

Oto krótki przewodnik po developmencie.
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Przede wszystkim należy poprawnie przenieść prawa do scenariusza. Zabezpieczmy pola eksploatacji

scenariusza adekwatnie do potrzeb, jednak możliwie szeroko. Scenariusz jest podstawą wszelkich

dalszych prac przy filmie, więc jakiekolwiek niedopatrzenia w tym względzie z pewnością powrócą w

przyszłości na etapie eksploatacji.

Bezwzględnie zadbajmy o uzyskanie zgody na wykonywanie praw zależnych do scenariusza – bez niej

jego ekranizacja nie będzie możliwa. Prawa zależne są również potrzebne do dalszych opracowań

literackich scenariusza. Na etapie developmentu warto stworzyć sobie możliwość przepisywania

scenariusza przez innych autorów lub też dołączania w trakcie pisania współautorów, jeśli w toku

developmentu nie będziemy zadowoleni z efektu dotychczasowych prac literackich.

Kiedy zaczynamy pracę nad scenariuszem opartym na faktach, pamiętajmy by trzymać się prawdy. Na

przykład opowiadając historię słynnego morderstwa czy kradzieży, zweryfikujmy dostępne dokumenty,

zapadły w sprawie wyrok. Przekłamując rzeczywistość możemy dopuścić się na przykład naruszenia

cudzego dobra osobistego. Bez uprzednich zgód osób zainteresowanych nie przystępujmy też do

opowiadania o ich życiu osobistym, gdyż możemy naruszyć ich prawo do prywatności. Do zwolnienia się

z odpowiedzialności nie wystarczy kosmetyczna zmiana w postaci nadania bohaterowi innego imienia i

nazwiska lub przypisania mu innego zawodu. Jeśli dana postać jest nadal identyfikowalna w filmie,

może dojść do naruszeń jej dóbr osobistych.

Jeśli planujemy stworzyć film opowiadający o życiu znanej osoby albo o jakimś rzeczywistym zdarzeniu,

a na rynku istnieje biografia takiej osoby lub reportaż poświęcony zdarzeniu – nie oznacza to, że

automatycznie musimy nabywać prawa do takiego źródła literackiego. Fakty historyczne nie mogą być

przez nikogo zawłaszczone i nie podlegają ochronie prawnoautorskiej. Takiej ochronie podlega jedynie

oryginalny i twórczy sposób ich przedstawienia. Dopiero jeśli zapożyczamy z książki czy reportażu te

oryginalne elementy, np. autorski dobór wątków, motywów, specyficzną konwencję – wówczas

powinniśmy nabyć prawa do postawy literackiej jako utworu pierwotnego względem naszego

scenariusza.

Tworząc scenariusz adaptowany, pisany na podstawie innego utworu literackiego, powinniśmy

oczywiście nabyć stosowne prawa do tego utworu, gdyż tzw. łańcuch praw (chain of title) musi być

poprawny od samego początku. Jakkolwiek samo pisanie utworu adaptowanego „do szuflady” nie jest

zabronione, w realiach rynkowych nie ma sensu przystępowanie do pracy literackiej, która nie będzie

mogła być później eksploatowana. Jeśli chcemy zaadaptować książkę na potrzeby scenariusza, ustalmy

komu i na jak długo przysługuje prawo do jej ekranizacji. Czasem jest ono przy wydawnictwie – zwykle

na zasadzie kilkuletniej wyłącznej licencji – ale często prawo to pozostaje przy autorze.

Prace literackie i zabezpieczanie praw – przegląd najczęstszych problemów

Podstawą każdej produkcji fabularnej jest scenariusz. Może być oryginalny lub adaptowany (tj. powstawać

na podstawie książki, sztuki teatralnej, reportażu itp.). W produkcjach dokumentalnych tekst scenariusza jest

dużo mniej istotny. Często bywa on pisany wtórnie, na bazie już zrealizowanej dokumentacji i służy bardziej

pozyskiwaniu finansowania czy współpracowników, niż planowaniu zdjęć na jego podstawie. O czym warto

pamiętać na etapie prac literackich/dokumentacji?
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W filmach dokumentalnych zadbajmy o uzyskanie uprzednich zgód na wykorzystanie wizerunku

naszych bohaterów. Zgody takie często trzeba przedstawić już na etapie pozyskiwania finansowania.

W przypadku filmów opartych na archiwaliach – np. kronikach filmowych, starych filmach

dokumentalnych należy oczywiście nabyć licencje do ich wykorzystania w naszym filmie. Jednak często

to nie wszystko. Zwykle podmioty, które dysponują prawami do archiwaliów, posiadają je jedynie w

zakresie praw producenta. Wszelkie zgody osób uwidocznionych na takich archiwalnych nagraniach

trzeba pozyskać oddzielnie. Jeśli chcemy ponadto twórczo ingerować w archiwalia czy prezentować je

w nieoczywistym lub krytycznym kontekście (filmy z gatunku found footage), pamiętajmy, że możemy

naruszyć prawa osobiste twórców filmów archiwalnych (do których zalicza się integralność,

nienaruszalność treści i formy utworu). W takim przypadku uzyskanie licencji jedynie od instytucji-

dysponenta danym materiałem filmowym może być niewystarczające i niewykluczone, że trzeba będzie

zwrócić się dodatkowo bezpośrednio do twórców, ewentualnie ich spadkobierców.

Gotowy scenariusz warto poddać czyszczeniu (tj. „clearowaniu”). Na tym etapie można jeszcze przy

stosunkowo niskim koszcie wyeliminować potencjalne zagrożenia – tj. usunąć przekłamania (które mogą

prowadzić do pozwów o ochronę dóbr osobistych), nabyć potrzebne licencje do utworów włączonych

(piosenki, wiersze, utwory plastyczne w tle), stosowne zgody na użycie znaków towarowych itd.

Dla kogo będzie ten film?

Etap developmentu to również moment na przemyślenie, jaka będzie potencjalna widownia filmu. Coraz

większą popularnością cieszy się pojęcie audience design, czyli proces kreowania przyszłej widowni już od

etapu developmentu – nie tyle przez działania marketingowe, co przez przyciąganie zainteresowanych

przez samą tematykę filmu i opowiadaną historię.

Myślenie na etapie developmentu w kategoriach przyszłej widowni może też mieć wymiar ściśle

pragmatyczny i prawny. Już w momencie powstawania scenariusza warto precyzyjnie zastanowić się, do

których grup wiekowych będzie skierowany film. Jeśli liczymy na widownię w postaci młodzieży szkolnej,

zadbajmy o to, by w filmie nie było niepotrzebnej przemocy, wulgaryzmów, dyskryminacji czy innych

zachowań mogących negatywnie wpłynąć na rozwój małoletnich. W tym celu warto zapoznać się z

rozporządzeniami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 kwietnia 2022 roku, wydanymi na podstawie art.

18 ust. 6 i 47e ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji, które regulują to, jakich treści nie powinny zawierać

audycje i inne przekazy przeznaczone dla poszczególnych grup wiekowych widzów.

Z kolei adekwatne pozycjonowanie filmu (czy to film komercyjny, czy raczej niszowy, przeznaczony dla

rodzin, szkół czy widzów dorosłych) pozwoli nam lepiej oszacować przyszłe przychody z eksploatacji filmu,

a tym samym pozyskać finansowanie z adekwatnych źródeł i złożyć wiarygodne obietnice zysków

koproducentom i inwestorom.
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Poszukiwanie finansowania, planowanie promocji i dystrybucji

To kolejne zagadnienia wymagające zaplanowania już na etapie developmentu. Zobowiązania zaciągane

od samego początku i podmioty dobierane jako współfinansujące choćby sam development, będą

oddziaływać na strukturę finansowania przyszłego filmu.

Finansowanie filmu można pozyskiwać w sposób standardowy, poprzez aplikowanie do Polskiego Instytutu

Sztuki Filmowej, regionalnych funduszy filmowych, pozyskiwanie koproducentów wśród instytucji

publicznych, producentów prywatnych czy firm – np. postprodukcyjnych czy innych usługowych. W

strukturze finansowania filmu występować mogą jeszcze inwestorzy, sponsorzy, darczyńcy, telewizje,

odroczone płatności na rzecz poszczególnych podmiotów, czyli tzw. deferrale. Przy wyższym

skomplikowaniu struktury finansowania filmu, zdarza się, że niechcący możemy podmiotom

współfinansującym obiecać za dużo, podczas gdy ostatecznie „tort” przychodów do podziału ma łącznie

100%.

W przypadku produkcji współfinansowanych przez PISF, pamiętajmy o ogólnej zasadzie podziału

przychodów zawartej w art. 23 ust. 5 ustawy o kinematografii, stanowiącej, że podmiot otrzymujący

dofinansowanie przedsięwzięcia jest zobowiązany, w przypadku osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia, do

zwrotu dofinansowania do PISF. Ta zasada ma daleko idące konsekwencje, gdyż wymusza specyficzną

konstrukcję planów podziału przychodów z eksploatacji filmu, czyli tzw. recoupment planów. Producent nie

może zatem oddać koproducentom i inwestorom więcej udziałów w przychodach niż jest to konieczne dla

zabezpieczenia ewentualnego zwrotu dotacji PISF na etapie wpływu zysków (a więc już po spłaceniu

kosztów dystrybutora – ewentualnego Minimum Gwarantowanego i kosztów P&A – i wkładów

koprodukcyjnych).

A może lokowanie produktu?

Na etapie developmentu warto rozważyć alternatywną opcję finansowania produkcji, jaką jest lokowanie

produktu. To moment, w którym można dla różnych produktów znaleźć naturalne miejsce w scenariuszu, bez

utraty jego walorów artystycznych.

Zgodnie z art. 4 pkt 21 ustawy o radiofonii i telewizji, lokowaniem produktu jest przekaz handlowy

polegający na przedstawieniu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób,

że stanowią one element samej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także w postaci

nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi.

Decydując się na taką formę (częściowego) finansowania produkcji, warto pamiętać o obostrzeniach

wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji. Filmy zawierające lokowanie produktu muszą być wyraźnie

oznaczone symbolem graficznym, natomiast na końcu takiego filmu umieszcza się neutralną informację o

producencie lub sprzedawcy lokowanego towaru lub podmiocie świadczącym lokowaną usługę oraz o

samym towarze lub usłudze. Lokowanie produktu nie może nadmiernie eksponować danego produktu i

bezpośrednio zachęcać do nabycia lub najmu towarów. Ponadto, zakazane jest lokowanie produktów

wymienionych w ww. ustawie, takich jak np. wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, produkty lecznicze,

substancje psychotropowe czy… solaria.
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Podsumowanie

Okres developmentu warto wykorzystać nie tylko na prace twórcze, ale również na rozpracowanie projektu

filmowego od strony prawnej i biznesowej. Zarówno prace literackie, jak również zaciąganie zobowiązań

wobec partnerów finansowych na etapie developmentu może mieć daleko idące konsekwencje w okresie

właściwej produkcji, a następnie dystrybucji filmu. W developmencie można je jednak stosunkowo łatwo i

tanio wyprostować.



Umowy opcji w przemyśle filmowym – dlaczego warto je stosować?

Dlaczego warto zawierać umowy opcji?

Narzędziem pozwalającym na wykorzystanie utworu literackiego w filmie będzie przede wszystkim umowa

przenosząca prawa autorskie do takiego utworu na producenta filmowego lub umowa na adaptację utworu

w postaci filmu (w tym poprzez stworzenie scenariusza i jego realizację). Zawieranie takich umów może być

jednak ryzykowne na etapie, gdy nie jest jeszcze pewne, czy przedsięwzięcie filmowe okaże się realne. Z

nabyciem praw do adaptacji dzieła literackiego lub praw do scenariusza wiążą się zazwyczaj wysokie

koszty wynagrodzenia dla twórców. Ponoszenie tych kosztów na etapie wczesnego developmentu, gdy

producent nie pozyskał jeszcze stosownego finansowania i nie jest pewne, czy w ogóle je pozyska, jest więc

istotną niedogodnością takiego rozwiązania.

Z drugiej jednak strony jeszcze bardziej ryzykowne może okazać się pozyskiwanie finansowania i

organizowanie produkcji filmu bez zabezpieczenia nabycia praw do dzieła literackiego, na którym film ma

się opierać. W momencie, kiedy producent będzie już gotowy pod względem finansowym i organizacyjnym

na rozpoczęcie zdjęć (a co gorsza zaciągnie stosowne zobowiązania w tym zakresie), właściciele praw do

dzieła literackiego mogą okazać się niezainteresowani ich licencjonowaniem (na przykład z uwagi na

zobowiązanie do zapewnienia wyłączności innemu producentowi, który wcześniej zawarł z nimi umowę

dotyczącą tego dzieła).

Rozwiązaniem powyższych problemów są coraz powszechniej pojawiające się w obrocie umowy opcji

uzyskania praw do wykorzystania lub adaptacji danego utworu literackiego w filmie (np. wykorzystania

gotowego scenariusza lub adaptacji powieści). Umowa opcji daje producentowi możliwość zabezpieczenia

na przyszłość nabycia praw do dzieła literackiego mającego być podstawą projektu filmowego, a także

czas na development projektu filmowego, w tym znalezienie odpowiedniego finansowania, koproducentów,

zorganizowania ekipy filmowej, przesuwając konieczność zapłaty wysokich kosztów nabycia praw do

momentu, gdy proces produkcji może się już na dobre rozpocząć.

Bardzo często zdarza się, że dzieło filmowe oparte jest na już wcześniej istniejących, bardziej

lub mniej znanych utworach literackich, np. powieściach („Forrest Gump” na podst. powieści

W. Grooma o tym samym tytule), opowiadaniach („Nowy początek” na podst. opowiadania

T. Chianga „Historia Twojego Życia”), utworach dramatycznych (np. „Kotka na gorącym

blaszanym dachu” na podstawie dramatu Tennessy Williamsa o tym samym tytule),

komiksach (np. „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra” oparty na komiksach René Goscinny).

Jeżeli chcemy w istotnej części wykorzystać wcześniej powstały utwór literacki w celu

stworzenia filmu (czy to powieść, czy scenariusz), musimy zapewnić sobie prawa do jego

użycia w filmie oraz do szerokiej eksploatacji stworzonego na jego podstawie filmu.
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Umowy opcji zazwyczaj dotyczą nabycia praw niezbędnych do adaptacji dzieła literackiego w filmie lub

nabycia praw do scenariusza, ale ich przedmiotem może być także nabycie praw do adaptacji wraz z

prawami do scenariusza, który został lub zostanie dopiero napisany przez tego samego autora.

Podmioty, z którymi zazwyczaj umowa opcji jest zawierana

Umowa opcji zawierana jest zazwyczaj pomiędzy producentem filmowym a autorem dzieła literackiego (np.

pisarzem, scenarzystą) lub agencją literacką reprezentującą autora (takie agencje często reprezentują

autorów mieszkających i wydających swoje utwory w USA) albo spadkobiercami autora lub nawet

podmiotami, które nabyły całość majątkowych praw autorskich wraz z tzw. prawami zależnymi do dzieła

(np. wydawcą powieści, opowiadań). Tzw. autorskie prawa zależne do utworu literackiego (powieści,

scenariusza) obejmują właśnie możliwość dokonania jego adaptacji do filmu i eksploatacji tak powstałego

filmu. Jednak nawet jeżeli zawieramy umowę z wydawcą lub agentem autora, powinniśmy pamiętać, aby

uzyskać ich zapewnienie o tym, że autor nie będzie się sprzeciwiał zmianom swojego dzieła w ramach jego

adaptacji (np. skrótom fabuły, eksponowaniem pewnych pobocznych wątków, modyfikacjom

charakterystyki bohaterów), a także, że możemy zrealizować film według własnej wizji artystycznej. Czasem

może okazać się konieczne zawarcie dodatkowego porozumienia z autorem.

Uprawnienia producenta filmowego w umowie opcji

Umowa opcji powinna kompleksowo regulować uprawnieninia producenta filmowego związane z

wykorzystaniem utworu literackiego w filmie, jak i eksploatacją filmu, pomimo tego, że nie jest pewne przy jej

zawieraniu, że producent zdecyduje się nabyć te prawa poprzez wykonanie opcji. Umowa opcji powinna

więc dokładnie określać pola eksploatacji, na jakich wykorzystywany może być scenariusz i film stanowiący

adaptację utworu literackiego, zakres terytorialny (cały świat) i czasowy (np. brak ograniczeń czasowych)

nabywanych praw – w razie wykonania opcji.
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Umowa opcji powinna również dokładnie określać dzieło literackie, które ma zostać wykorzystane w filmie

(np.: rok wydania powieści, tytuł powieści lub scenariusza, autorów).

Istotne jest również określenie w umowie opcji uprawnień producenta przysługujących w okresie po

zawarciu umowy, ale przed wykonaniem opcji (np. w czasie developmentu i preprodukcji), w szczególności

takich jak uprawnienie do stworzenia scenariusza do filmu w oparciu o powieść, filmiku pokazowego (show-

reel) na potrzeby poszukiwania inwestorów.

Wykonanie opcji i jej przedłużenie

Bardzo istotną częścią umowy opcji są postanowienia o jej wykonaniu, przedłużaniu i wyłączności.

Prawidłowa umowa opcji powinna przewidywać, że w okresie jej trwania właściciel praw nie może jej

odwołać. Mechanizm opcji powinien polegać na uprawnieniu, ale nie obowiązku producenta do nabycia

praw do wykorzystania dzieła literackiego w określonym celu (np. produkcji filmu i jego eksploatacji na

całym świecie). Z chwilą wykonania opcji producent automatycznie nabywa prawa do adaptacji dzieła

literackiego lub prawa do scenariusza w zakresie opisanym w umowie opcji (stąd tak ważne jest ujęcie

wszelkich przewidywanych sposobów wykorzystywania dzieła literackiego w procesie produkcji filmu i

sposobów eksploatacji filmu w treści umowy opcji). Opcja powinna być wykonalna w możliwie najprostszy

sposób w każdym czasie w okresie jej trwania, np. poprzez nadanie pisemnego oświadczenia producenta o

wykonaniu opcji w dowolnym momencie w okresie opcji na adres właściciela praw. Niewykonanie opcji w

okresie jej trwania powoduje zazwyczaj wygaśnięcie uprawnienia do nabycia praw i wygaśnięcie umowy

opcji, zazwyczaj bez żadnych konsekwencji dla stron (właściciel praw może znów swobodnie rozporządzać

prawami na rzecz innych podmiotów).

Wyłączność na realizację filmu w oparciu o dane dzieło literackie

Warto również wskazać w umowie opcji okres, w którym właściciel praw do dzieła literackiego nie może

udzielać innym podmiotom praw do dokonania filmowej adaptacji tego dzieła (może to być okres

wykraczający poza moment wykonania opcji, obejmujący przewidywany czas produkcji filmu). Dzięki temu

producent zabezpiecza się przed ryzykiem powstania konkurencyjnych produkcji filmowych w tym samym

czasie.

Wynagrodzenie w umowie opcji

Opcja zazwyczaj udzielana jest za określoną opłatą, na okres np. 12 miesięcy, z możliwością jego

przedłużenia na kolejne okresy o tej samej długości. Z przedłużeniem opcji wiąże się zazwyczaj konieczność

zapłaty po raz kolejny opłaty za opcję. Opłaty za opcję są częstokroć częścią (są zaliczane na poczet)

wynagrodzenia za nabycie praw do adaptacji lub praw do scenariusza – stanowią najczęściej niewielki

procent całkowitej ceny nabycia praw.
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Wynagrodzenie za wykonanie opcji i nabycie praw jest różnie określane – może być to określona z góry

kwota płatna jednorazowo albo procent kosztów wyprodukowania filmu (np. ostatecznego budżetu filmu),

często ze ściśle określoną dolną i górną granicą. W przypadku opcji „scenariuszowych” wynagrodzenie

bywa podzielone na raty płatne wraz z osiągnięciem kolejnych etapów realizacji filmu. Umowa opcji może

również przewidywać różnego rodzaju bonusy dla właścicieli praw płatne w sytuacji osiągnięcia przez film

określonych wysokich zysków czy wyników box office. Niewykluczone są również umowy opcji nabycia praw

do filmowej adaptacji dzieła literackiego przewidujące dla właścicieli praw udział w przychodach lub

zyskach z filmu.

Co z remake’ami i merchandisingiem?

Umowa opcji powinna regulować kwestie merchandisingu, tworzenia sequeli, prequeli, spin-offów i

remake’ów. Jeżeli film okaże się „hitem”, nabycie praw w tym zakresie może się okazać utrudnione lub

będzie się wiązało z koniecznością zapłaty bardzo wysokiego wynagrodzenia na rzecz twórców.

Forma umowy opcji

Umowa opcji powinna być zawarta w formie pisemnej i podpisana przez upoważnione osoby. Wprawdzie

nie ma ustawowego wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy opcji, niemniej jednak,

aby skutecznie i łatwo móc wykonać taką opcję, forma pisemna jest niezbędna. Warto również zadbać o to,

aby właściciele praw przedstawili dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do zawarcia umowy

(zwłaszcza w przypadku autorów nieżyjących warto wymagać od osób podających się za ich

spadkobierców przedstawienia dokumentów potwierdzających nabycie praw poprzez spadkobranie).

Podsumowanie

Na koniec powyższych rozważań wypada po raz kolejny podkreślić, jak istotne jest dokładne, a zarazem jak

najszersze określenie w umowie opcji praw, które ma nabyć producent – powinny to być wszelkie prawa,

których producent, a także dystrybutorzy będą potrzebować (i których dystrybutorzy mogą oczekiwać) w

celu szerokiej eksploatacji i dystrybucji filmu. Prawa niewskazane w umowie opcji pozostaną bowiem

wyłączną własnością autora.
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Finansowanie produkcji filmowej: utarte ścieżki i niezbadane lądy AD
2022

Nie jest możliwe dokonanie szczegółowej oceny prawnej problemów, z jakimi przyjdzie się zmierzyć

producentowi filmu, bez zapoznania się z konkretnym scenariuszem. Jeśli mielibyśmy wskazać jedną ogólną

zasadę, którą warto stosować, tworząc film, to jest nią postępowanie w zgodzie z bohaterem i jego rodziną

– bez wątpienia jest to najlepszy sposób na uniknięcie wielu stresów i ryzyka prawnego związanych z

produkcją. Nie zawsze jednak brak zgody zainteresowanego przekreśla możliwość realizacji dzieła

audiowizualnego. Poniżej znajduje się lista ogólnych, uniwersalnych wskazówek dotyczących produkcji

fabularnych i dokumentalnych, których głównym bohaterem jest osoba znana.

W turbulentnych czasach Rola Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla rozwoju polskiej kinematografii jest nie

do przecenienia. Podobnie jak regulowany ustawą o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej,

system wsparcia produkcji audiowizualnej („zachęty”, „cash rebate”), który oferuje zwrot poniesionych w

Polsce kosztów produkcji w wysokości 30% polskich wydatków kwalifikowalnych. 

Są tematy i gatunki kina, które bez wsparcia środków publicznych mogłyby nie mieć szans na realizację –

mam na myśli kino gatunkowe, debiuty, kino artystyczne czy poruszające trudne i ważkie, choć niezbyt

popularne tematy. W polskich warunkach bez wsparcia publicznych instytucji trudno też zrobić

wysokobudżetowe produkcje historyczne. Dotacje PISF oraz regionalnych funduszy filmowych są niezwykle

wartościową formą wspierania rynku audiowizualnego. Ważne jest jednak, aby producenci, sięgając po

takie środki, nie mieli przekonania, że to być albo nie być projektu oraz że inaczej nie można. Tym bardziej,

że aby skorzystać z systemu zachęt trzeba najpierw wyłożyć pieniądze aby później otrzymać ich zwrot. 

O pozyskiwaniu środków publicznych na filmy napisano i powiedziano bardzo wiele. Istnieje jednak szereg

alternatywnych źródeł finansowania produkcji filmowych. I na tych właśnie chciałbym się skupić. Do

podstawowych należą: inwestorzy prywatni, lokowanie produktu i sponsoring, odroczone honoraria (film

deferrals), crowdfounding (w tym coraz popularniejsze „NFT”), MG oraz presale (w tym pochodzący od

platform streemingowych).

Autor: Maciej Kubiak

Ostatnie lata były dla branży audiowizualnej poważną rewolucją. Najpierw rosnący i coraz

lepiej wyglądający rynek kinowy zdewastowała pandemia i towarzyszące jej lockdowny.

Potem agresja Rosji na Ukrainę i kryzys inflacyjny. Wreszcie rosnące ceny energii i ryzyka

blackoutów, ew. planowanych wyłączeń, wśród których zapewne branża rozrywkowa i

kultura będą wysoko na liście najwcześniej ograniczanych. Kino do dziś się nie odbiło od

covidowego dna, producentów nieco ratowały produkcje dla platform streemingowych.

Wszystko to bardzo istotnie wpłynęło na dostępne i możliwe źródła finansowania. 
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Fundusze prywatne

Pozyskiwanie funduszy publicznych wymaga znajomości procedur, śledzenia programów operacyjnych,

umiejętności wypełniania wniosków etc. Pozyskiwanie środków prywatnych rządzi się jednak zupełnie innymi

prawami. Dla prywatnych inwestorów (pomijam tutaj aniołów biznesu, którzy inwestują w film w ramach

wspierania kultury lub z uwagi na interesujący temat) równie istotnym dokumentem obok scenariusza będzie

formularz excela z projekcją finansową przedsięwzięcia. Rozmawiając z prywatnym inwestorem, kiedyś

trzeba było po prostu wiedzieć, jaki jest średni koszt normalnego biletu do kina w Polsce oraz czy nasz film

będzie mieścił się w średniej. A może, na przykład z uwagi na fakt, że grupę docelową stanowią dzieci w

wieku szkolnym, cena będzie raczej niższa, gdyż trzeba uwzględniać seanse grupowe oraz

przedpołudniowe. Producent musi również umieć odpowiedzieć na pytanie, na jakie otwarcie liczy i w jaką

liczbę widzów celuje – i o zgrozo powinien to jeszcze uzasadnić inaczej niż głęboką wiarą we własny

sukces. Jak choćby odwołując cię do podobnych produkcji czy produkcji tego samego reżysera, czy też z

podobną obsadą (swoisty benchmark). Dziś, gdy coraz większą rolę odgrywają umowy z platformami

streemingowymi, trzeba umieć uwzględnić również ten aspekt w planowanych przychodach z eksploatacji.

Inwestor będzie też oczekiwał przeprowadzenia go przez meandry filmowych rozliczeń i wykazania, jak

wynik kinowy (i tutaj kłania się wartość biletu i szacowany w różnych wariantach wynik kinowy) przełoży się

na przychody producenta, koproducentów oraz inwestorów (oraz kiedy nastąpi zwrot wkładów), po odjęciu

kosztów promocji (P&A), wynagrodzenia dystrybutora, zwrotu ewentualnego minimum gwarantowanego

(MG) oraz ewentualnych odroczonych uprzywilejowanych honorariów. Innymi słowy – inwestor będzie

chciał po prostu wiedzieć, kiedy projekt filmowy osiągnie próg rentowności (tzw. BEP – break even point), a

jeszcze prościej ujmując – kiedy zacznie na tym projekcie zarabiać.

Wreszcie część inwestorów może chcieć uzyskać jakąś formę zabezpieczenia swojej inwestycji. Pomijam w

tym przypadku pomysły na gwarancje bankowe czy ubezpieczeniowe oraz poręczenia, weksle czy

gwarancje zwrotu wkładu, co do których rekomendowałbym daleko idącą ostrożność. Przy racjonalnym

podejściu inwestora – który rozumie, że nikt nie gwarantuje mu sukcesu filmu – można jednak zapewnić

finansującemu podmiotowi poczucie bezpieczeństwa poprzez gwarancje ukończenia filmu w określonym

budżecie (np. z 10-proc. marginesem), określonym terminie czy z określonym składem twórców i aktorów.

Tutaj gwarancję może dać prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu środków z odsetkami, np.

zabezpieczone notarialnym dobrowolnym poddaniem się egzekucji (tzw. trzy siódemki – od numeru

artykułu w kodeksie cywilnym albo trzy siekiery – od obrazowego pokazania skutku ich zawarcia i

niedochowania zobowiązania).

Ostatnią kwestią, o której warto pamiętać, kierując swoje kroki do prywatnego inwestora, to fakt, że musimy

nasz projekt sprzedać – a to oznacza, że jakkolwiek sztuka bronić się powinna sama, to naprawdę nie

zaszkodzi jej w tym pomóc, przygotowując odpowiedniej jakości prezentacje, showreale etc. Na koniec

trzeba pamiętać, że wiarygodność naszego projektu pokazuje również nasze podejście do budżetu, planu

finansowania oraz już zgromadzonych środków.
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Warto również mieć świadomość, że prywatne środki można lokować w projekt filmowy nie tylko na

podstawie umowy inwestycyjnej ale również tworząc spółkę celową odpowiedzialną za produkcję do której

wejdzie jako współwłaściciel duży inwestor, ewentualnie emitując obligacje. Zachęty zaś można

cashflow’ować pożyczkami.

Sponsoring i lokowanie produktów

Prywatne środki w produkcji filmowej to nie tylko prywatni inwestorzy, to również podmioty zainteresowane

szeroko pojętą ekspozycją reklamową swoich produktów i usług. Niekoniecznie trzeba od razu zmieniać dla

lokującego ulubionego drinka bohatera z Martini wstrząśniętego, niezmieszanego na popularne piwo. W

wielu bowiem scenariuszach sceny są wręcz idealne dla promocji marki i można takie działania zrealizować

w sposób elegancki, niebędący kompromisem wobec efektów artystycznych. Ciekawym przykładem jest film

„Cast Away – poza światem” w reżyserii Roberta Zemeckisa, gdzie główny bohater grany przez Toma

Hanksa w wyniku katastrofy ląduje na bezludnej wyspie, a za jedynego przyjaciela ma piłkę marki Wilson.

Producent zarzekał się publicznie, że to wyłącznie potrzeba scenariuszowa i że nie był to product

placement, co nie zmienia faktu, że ekspozycja marki na ekranie wynosiła około 20 minut, co w przypadku

odpłatnego lokowania byłoby absolutnym rekordem.

Rozmawiając z potencjalnymi sponsorami, poza tym, że trzeba mieć scenariusz, który pozwala na

lokowanie, warto pamiętać, że to oddzielna, odpłatna usługa i że nie warto łączyć inwestycji i sponsoringu

w jednej transakcji. Trzeba również pamiętać, aby nie dać zbyt wielu uprawnień podmiotowi lokującemu

produkt. To bowiem grozi konfliktem z ekipą i aktorami, którzy raczej nie zapałają entuzjazmem do

powtarzania sceny tylko dlatego, że puszka napoju nie była wystarczająco mocno oszroniona. Warto też

zadbać, by umowy lokowania były kompatybilne względem kontraktów z aktorami i głównymi realizatorami.

Nie wszyscy aktorzy zgodzą się na aktywne lokowanie, a nawet w przypadku pasywnego dobrą praktyką

jest, by byli tego świadomi.

20



Wreszcie sponsoring to nie tylko lokowanie. To również możliwość promocji podczas premiery,

wykorzystania fragmentów filmu czy kadrów na produktach i w ich reklamie, a nawet w grze komputerowej

bazującej na filmie. Rozwiązań jest obecnie coraz więcej – a rozszerzona rzeczywistość (augmented reality

– AR) sprawi niechybnie, że będzie ich jeszcze więcej. Tutaj dużo łatwiej będą mieli jednak producenci dzieł

animowanych, którzy nie będą musieli pilnować wspomnianej kompatybilności umów z aktorami oraz

uzyskiwać dodatkowych zgód (poza ewentualnymi zgodami autorów książek w przypadku ekranizacji).

MG i presale, czyli najpopularniejsza wyprzedaż garażowa

Na polskim rynku filmowym jednym z najpopularniejszych form finansowania poza PISF przez lata były

minima gwarantowane dystrybutorów (MG) oraz tzw. telewizyjne presale. MG to nic innego jak

gwarantowana, bezzwrotna zaliczka na poczet wpływów z eksploatacji. Im film ma mniejszą szasnę na

komercyjny sukces, tym forma ta wydaje się bardziej atrakcyjna. Zazwyczaj dystrybutor może żądać jej

zwrotu wyłącznie w razie niedokończenia przez producenta projektu na czas i z określonymi parametrami.

Brzmi super, ale nic za darmo. Kwota MG jest odzyskiwana przez dystrybutora zazwyczaj w pierwszej

kolejności, najczęściej zaraz po P&A. Z uwagi na to, że jest wykorzystywana na domknięcie budżetu i

zrealizowania filmu – proporcjonalnie pomniejsza potencjalne wpływy. Stanem idealnym byłby taki, gdyby

film mógł powstać bez MG, a MG było wypłacane przez dystrybutora po ukończeniu filmu i stało się jedną

ze zmiennych determinujących wybór dystrybutora przez producenta (jak to czasem bywa na rynku

amerykańskim). Takie minimum gwarantowane od razu stanowiłoby przychód z eksploatacji. Pandemiczne

zamknięcia kin i dołujące box officy radykalnie jednak zmniejszyły gotowość i otwartość dystrybutorów na

hojne oraz optymistyczne MG. 

Presale tymczasem to nic innego jak przedsprzedaż licencji, najczęściej do telewizji lub do platformy

streemingowej, jeszcze na etapie produkcji filmu. I znów jakkolwiek to niezła metoda na domknięcie budżetu,

to jednak nie dziwmy się, że racjonalny prywatny inwestor, zobaczywszy plan finansowania zbudowany na

dużym MG i kilku presale’ach (obejmującym np. free tv, pay tv i VOD), może nabrać wątpliwości. Bowiem,

jaki sens ma inwestowaniew film, który został na pniu wyprzedany, a przychody z tej wyprzedaży posłużyły

do produkcji?

Warto też pamiętać, aby, negocjując z koproducentami i inwestorami, uwzględnić w umowie prawo do

wykorzystania kwot z MG i presale’ów do produkcji filmu jako wkładu producenta. Formalnie rzecz biorąc,

to są bowiem przychody z eksploatacji filmu.

Swoją specyfiką cechują się też relacje z platformami streemingowymi. Można produkować na ich zlecenie

(tzw. „originals”) gdy platformy finansują całą produkcję i wypłacają producentowi producers fee. I to nawet

wtedy jeśli pomysł czy treatment pochodzi od producenta. Można też produkować indywidualnie a jedynie

zawrzeć umowę licencyjną z platformą, która na określony czas np. po kilku tygodniach kinowej eksploatacji,

będzie mieć film na wyłączność. 
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Film deferrals, czyli jak odroczyć nieuniknione

Popularną formą finansowania filmów niskobudżetowych na świecie (a do tej kategorii zaliczać się będzie

większość budżetów polskich produkcji) są odroczone honoraria, tzw. film deferrals. Sprowadzają się one do

tego, że producent zatrudnia np. reżysera, którego stawka rynkowa wynosi kwotę X, ale płaci mu 1/3 X,

pozostała zaś kwota zostaje potraktowana jako odroczona płatność zwracana z wpływów z eksploatacji.

Pozwala to nieraz radykalnie zmniejszyć budżet, ale – co nie mniej ważne – zmienia też perspektywę

twórców i artystów zaangażowanych w projekt. Ich ostateczne wynagrodzenie zależy bowiem od sukcesu

filmu.

Nie ma w tym przypadku żadnych standardów, a materia jest bardzo plastyczna. Można zatem wprowadzić

mechanizm, zgodnie z którym dany aktor czy członek ekipy otrzyma swoje wynagrodzenie z

pierwszeństwem przed innymi finansującymi – z pierwszych wpływów producenta. W innym scenariuszu

aktor może zostać potraktowany na takich samych zasadach jak inwestorzy i koproducenci, czyli będzie

otrzymywał wypłaty pro rata pari passu – proporcjonalnie i równocześnie z innymi.Trzecia droga to

wynagrodzenie z zysków, dopiero po zwróceniu wkładów. Nie jest też niczym nadzwyczajnym zwiększenie

honorarium, aby uwzględnić premię za ryzyko. Odroczona płatność może też być zwracana do konkretnej

wysokości, ale też może być po prostu stałym udziałem w zyskach, gdzie tylko sky is the limit. Czasem

spotyka się również modele, w których taki twórca staje się – w zakresie, w jakim nie otrzymał

wynagrodzenia – koproducentem filmu, a brakujące honorarium traktowane jest jako wkład rzeczowy.

Ewentualnie aby jeszcze uprościć rozliczenia z PISF i plan finansowania można takiemu twórcy wypłacić

wyższe wynagrodzenie a równolegle zawrzeć z nim umowę inwestycyjną lub koprodukcyjną, na podstawie

których część kwoty wynagrodzenia zostanie z powrotem włożona w produkcję filmu. Można taki manewr

zrobić bezgotówkowym potrąceniem, przy czym trzeba pamiętać, że różne modele oznaczają różne

konsekwencje podatkowe. 

Crowdfounding – czy widzowie mogą sfinansować produkcję filmu? Czas na NFT?

Często niedocenianym sposobem finansowania produkcji filmowej jest działalność crowdfoundingową.

Tymczasem zdarzają się już przypadki, gdy na platformach crowdfoundingowych (takich jak np.: Kickstarter,

Indiegogo, Polakpotrafi.pl, wspieramkulture.pl) projekty filmowe uzyskują wsparcie, i to nierzadko w

spektakularny sposób. Tytułem przykładu warto wskazać, że w przypadku filmu „Veronica Mars„ (2014) w

reżyserii Roba Thomasa akcja na portalu Kickstarter, której celem było zebranie 2 mln dolarów, zakończyła

się pełnym sukcesem, i to w mniej niż… 11 godzin. W ciągu miesiąca zebrano 5,7 mln dolarów. Zbiórka zaś

ustaliła kilka rekordów w historii Kickstartera – najszybciej zebrany milion dolarów, najszybciej zebrane 2

mln dolarów, największy osiągnięty cel minimalny, najwięcej osób, które wsparły jeden projekt.

Od nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych w 2014 roku działalność crowdfoundingową, o ile odbywa

się bezgotówkowo, stała się znacznie prostsza i nie wymaga specjalnych zgód czy zezwoleń. Umożliwia za

to dość elastyczne zaprojektowanie całego procesu, który wymaga uwzględnienia nie tylko kwestii

związanych z produkcją, ale również regulacji konsumenckich, e-commerce’owych czy podatkowych.

22



W uproszczeniu działalność tego typu można prowadzić w czterech podstawowych modelach. Po pierwsze,

w oparciu o darowizny (tzw. crowdfounding dotacyjny) – podatkowo i praktycznie najmniej efektywny w

działalności audiowizualnej. Po drugie, gdy występuje świadczenie wzajemne (np. wspierający otrzymuje

nagrodę, produkt lub usługę), możemy, co do zasady, mówić o umowie nienazwanej, zawierającej wiele

cech umowy sprzedaży (crowdfunding oparty na nagrodach lub przedsprzedaży). To najbardziej

praktyczne rozwiązanie o największym potencjale. Można prowadzić przedsprzedaż biletów na pokazy

specjalne czy wyprzedawać rekwizyty filmowe. Mamy tu dobre przykłady ze świata. W przypadku filmu

„Super Troopers 2” w reżyserii Jaya Chandrasekhara można było kupić samochód używany w tej produkcji

za 35 tys. dolarów. Można też być jednak jeszcze bardziej kreatywnym i zaoferować rolę statysty w filmie,

wycieczkę na plan, zdjęcia z autografami, kolację z głównym bohaterem czy wreszcie nazwanie imieniem i

nazwiskiem dotującego projekt jednego z bohaterów filmu.

Czasem występuje też crowdfounding udziałowy, gdzie w zamian za inwestycję uzyskuje się udziały lub

akcje w spółce produkującej film lub specjalnie na ten cel stworzonej spółki koprodukcyjnej. Istnieje też tzw.

crowdfounding dłużny, gdy świadczenie finansujących ma charakter zwrotny, najczęściej w postaci

pożyczki.

Nowe możliwości dają obecnie producentom nowe technologie – w tym bardzo popularne obecnie tokeny

– NFT. Znany hollywoodzki producent wykonawczy Niels Juul, który wyprodukował m.in. taki film jak

„Irlandczyk”, założył nowy start-up o nazwie NFT Studios, mając nadzieję na pełne sfinansowanie swojego

nowego filmu „A Wing and a Prayer”, za pomocą NFT. Zdaniem Jull pojawienie się NFT na rynku przyśpieszy

produkcję filmów niezależnych, które do tej pory ze względu na zbieranie finasowania powstawały latami,

co ostatecznie zdemokratyzuje model finansowania filmów panujący w Hollywood . Projekty NFT opierają

się na tych samych założeniach co dotychczasowe finansowanie croudfoundingowe, uzupełniając je o

rozwiązanie technologiczne, które ma usprawnić, odformalizować oraz zapewnić większe poczucie

bezpieczeństwa. Z perspektywy prawnej jednak wciąż mówimy o podobnych mechanizmach (finansowanie

za bilet, nośnik, kopie cyfrową, gadget z planu, unikalne doświadczenie – jak wizyta na planie czy kolacja z

reżyserem, etc.). Różnica polega na tym, że nie odbywa się to na podstawie spisanej umowy, umowy

zawieranej na portalu croudfoundingowym, a w formie smart contractu, zaś otrzymywana kopia cyfrowa

treści audiowizualnych jest unikalnie sygnowana (choć nadal może być rozpowszechniana w setkach lub

tysiącach unikalnych, acz identycznych kopi). 

Rewers

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt finansowania produkcji – na jej rewers, a

mianowicie na recoupment plan. Planując finansowanie, trzeba bowiem pamiętać, że zainwestowane w ten

czy inny sposób środki będzie zazwyczaj trzeba oddać lub przynajmniej się z nich rozliczyć. I nie chodzi tylko

o to, aby sumować procenty do 100 (co wciąż nie zawsze się wszystkim udaje), ale też o to, aby producent

zachował dla siebie szanse zarobienia na filmie. Na naszym rynku często się zdarza, że producenci, którzy

przez 2 lata realizowali development, włożyli w produkcję rok swojej pracy, ponosili ryzyko i

odpowiedzialność, na koniec nie otrzymali nic albo minimalny procent zwrotu własnego wkładu

rzeczowego.
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Na globalnym rynku często stosowanym modelem jest taki aby, jakaś istotna pula np. 50 proc. wpływów z

eksploatacji filmu po zwrocie wkładów było z założenia przewidziane dla producentów. Dopiero w

pozostałej puli mają udział inwestorzy i finansujący. Mam świadomość, że jeszcze wiele wody upłynie,

zanim taki model zagości w polskich produkcjach jako standard, ale takie projekty już się pojawiają i jest ich

coraz wiecej. Warto, aby środowisko producenckie o takie rozwiązania walczyło też na naszym rodzimym

podwórku filmowym.

Zdobycie finansowania nigdy nie jest banalnie proste, ale może być prostsze niż producentom się wydaje,

zwłaszcza jeśli zejdą z wydeptanych ścieżek i zapuszczą się w bardziej niezbadane lądy. Trzeba to robić z

rozwagą i odpowiedzialnością, ale warto próbować. Jak to powiedział Brad Pitt grający Benjamina

Buttona? Zdaje się, że „nasze życie jest definiowane przez szanse, także te, których nie wykorzystujemy”.
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Jak zrobić film oparty na prawdziwej historii i nie wpaść w pułapkę
roszczeń jego bohaterów?

Nie jest możliwe dokonanie szczegółowej oceny prawnej problemów, z jakimi przyjdzie się zmierzyć

producentowi filmu, bez zapoznania się z konkretnym scenariuszem. Jeśli mielibyśmy wskazać jedną ogólną

zasadę, którą warto stosować, tworząc film, to jest nią postępowanie w zgodzie z bohaterem i jego rodziną

– bez wątpienia jest to najlepszy sposób na uniknięcie wielu stresów i ryzyka prawnego związanych z

produkcją. Nie zawsze jednak brak zgody zainteresowanego przekreśla możliwość realizacji dzieła

audiowizualnego. Poniżej znajduje się lista ogólnych, uniwersalnych wskazówek dotyczących produkcji

fabularnych i dokumentalnych, których głównym bohaterem jest osoba znana.

Czy można zrealizować film dokumentalny, używając archiwalnych materiałów prasowych i

filmowych lub telewizyjnych, na których pojawia się bohater – osoba publiczna – bez jego zgody?

Jeżeli w filmie dokumentalnym zostaną wykorzystane wyłącznie takie materiały, które wcześniej zostały już

opublikowane dla szerokiego audytorium, a bohater jest na nich ukazany w trakcie sprawowania funkcji

publicznej lub społecznej, z której jest znany opinii publicznej, to jego zgoda na wykorzystanie wizerunku nie

jest wymagana. Inaczej byłoby, gdyby dokument ukazywał sferę życia prywatnego bohatera, wcześniej

nieujawnioną przez niego publiczności – wówczas zastosowanie znajdą przepisy art. 81 Ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych o ochronie wizerunku przed bezprawnym rozpowszechnieniem bez zgody

zainteresowanego oraz przepisy art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego o ochronie prywatności. W przypadku filmu

komercyjnego sprawa nie jest już tak prosta – w doktrynie podnosi się bowiem, że wyjątek umożliwiający

wykorzystanie wizerunku osoby publicznej bez jej zgody powinien być ograniczony do funkcji informacyjnej.

Można natomiast argumentować, że realizacja filmu wykracza poza tę funkcję. W takiej sytuacji należy więc

każdorazowo rozstrzygnąć spór dotyczący tego, jak daleko wolność twórcza pozwala na ingerencję w

dobra osobiste bohatera.

Oczywiście trzeba pamiętać, że niezależnie od praw takiego bohatera wykorzystanie materiałów

archiwalnych będzie zazwyczaj wymagać zgody uprawnionych do takich archiwaliów (pomijamy tutaj

dyskusję na temat granic prawa cytatu, która zasługuje na oddzielną analizę).

Autorzy: Maciej Kubiak, Katarzyna Lejman

Od dłuższego czasu zarówno w światowej, jak i polskiej kinematografii zapanował trend na

produkcje opowiadające o losach osób publicznych, dla których tło stanowi ciekawy

krajobraz historyczny. Planując tego rodzaju przedsięwzięcie i myśląc nad koncepcją

scenariusza, warto zdawać sobie sprawę z tego, ile nam wolno bez zgody przedstawianych

w filmie postaci lub ich spadkobierców.
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Czy, a jeśli tak, to kto powinien udzielić stosownego upoważnienia do produkcji filmu

fabularyzowanego lub dokumentalnego, jeżeli osoba, o której on opowiada, już nie żyje?

Należy w tym przypadku rozważyć kilka aspektów. W zakresie prawa do wizerunku należy najpierw

odpowiedzieć sobie na pytanie o to, czy od śmierci bohatera upłynęło więcej niż 20 lat. Tylko bowiem 20 lat

po śmierci trwa prawna ochrona wizerunku. W tym czasie wykorzystanie go w produkcji, jeżeli wizerunek ten

nie został utrwalony w trakcie lub przy okazji sprawowania przez bohatera funkcji społecznej lub publicznej,

z której jest znany, wymaga zgody spadkobierców tej osoby. Inaczej rzecz się ma z innymi dobrami

osobistymi, takimi jak prywatność, godność czy dobre imię – takie dobra osobiste gasną bowiem z chwilą

śmierci. Nie oznacza to jednak, że jego bliskim nie będą przysługiwały w stosunku do takiego scenariusza

ich osobiste roszczenia, oparte na innych podstawach – tutaj bowiem pojawia się dobro osobiste w postaci

prawa kultu pamięci o osobie zmarłej (o czym poniżej).

Chcąc wykorzystać w scenariuszu wątki z życia prywatnego oraz ukazać w filmie fabularnym osoby

bliskie bohaterowi, jakiego rodzaju zgody i przez kogo udzielone są nam potrzebne?

Po pierwsze, niezbędne będzie zawarcie umowy z bohaterem, w którego dobra osobiste w sposób

bezpośredni ingeruje scenariusz. Po drugie, w ten sam sposób chronione są dobra osobiste jego bliskich i

innych osób, których relację z bohaterem ukazać chce reżyser. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w

przypadku produkcji filmowej na temat osoby już nieżyjącej, pomimo że jej prawo do prywatności już

wygasło, osobom bliskim zmarłego przysługuje jeszcze ich autonomiczne prawo do pamięci osoby zmarłej

oraz jej kultu. Ochrona tego dobra osobistego może polegać na sprzeciwieniu się produkcji filmowej, która w

jakikolwiek sposób może negatywnie wpłynąć na cześć zmarłego, zapamiętanie go przez publiczność jako

dobrego, godnego człowieka.

Należy zwrócić uwagę, że ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych postaci ukazanych w filmie

jest tym większe, im bardziej scenariusz odbiegał będzie od ukazania zdarzeń i rzeczywistych okoliczności,

które da się udokumentować, że miały miejsce.
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W jaki sposób zabezpieczyć się przed roszczeniami osoby publicznej lub jej spadkobierców, jeżeli

chcemy w filmie fabularyzowanym ukazać tę osobę w niepochlebnym świetle lub ukazać

kontrowersyjne szczegóły z jej życia?

Oczywiście zakładamy, że w takim przypadku nasz bohater ani spadkobiercy nie wyrażają zgody na

krytyczny obraz. W takiej sytuacji, po pierwsze, nie należy umieszczać w scenariuszu scen z życia osoby

publicznej, które nie miały miejsca. Jeżeli film ma na celu ukazanie tej osoby w nowym dla opinii publicznej

świetle, tym bardziej jeśli nienajlepszym, to najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zgromadzenie materiału

dowodowego, dzięki któremu będziemy w stanie wykazać w razie ewentualnego sporu prawdziwość faktów

ukazanych w filmie – w takim przypadku scenarzysta i producent muszą się wcielić w rolę dziennikarza

śledczego. Zawsze jednak w takiej sytuacji ryzykujemy zarzutem naruszenia czci i dobrego imienia osoby

publicznej. Nie jest to jednak absolutna zasada, o czym przekonał się były dyktator Panamy Manuel

Noriega, który przegrał przed amerykańskim sądem batalię z producentem gry „Call of Duty: Black Ops II” –

firmą Activision Blizzard. Głównym motywem rozstrzygnięcia na korzyść twórców Call of Duty było uznanie,

że wolność słowa jest ważniejsza od dóbr dyktatora, którego reputacja z uwagi na jego dawną działalność i

tak była mocno nadszarpnięta, przy czym – jak zauważył sędzia – trudno byłoby naruszyć ją mocniej.

Podobne rozstrzygnięcie mogłoby zostać wydane na gruncie polskiego prawa – przy czym trzeba

pamiętać, że nawet bardzo negatywne postacie mają prawo do godności i dobrego imienia, choć

oczywiście prawo do ich krytyki sięga znacznie szerzej.

Czy możliwe jest skorzystanie w scenariuszu z wątków ujawnionych w biografii dotyczącej życia

bohatera, bez zgody autora biografii?

Branży kreatywnej nie trzeba przekonywać, jak ważne jest poszanowanie twórczości innych. Wydaje się

zatem oczywiste, że jeśli zamierzamy zrealizować film w oparciu o książkę biograficzną, zgoda jej autora

będzie niezbędna, zwłaszcza jeżeli dane sceny z życia zostały przez autora biografii opisane w niej w

oryginalny, niesztampowy sposób, a reżyser chciałby ukazać je dokładnie z tej samej perspektywy. Nikt nie

ma jednak monopolu na ukazywanie faktów z życia osoby publicznej. Dlatego sama zbieżność faktów,

opisów zjawisk społecznych czy wydarzeń historycznych naszego scenariusza z biografią, reportażem czy

książką historyczną nie oznacza jeszcze konieczności uzyskania zgody autora na wykorzystanie tych

informacji w filmie.

A co z osobami niepublicznymi występującymi w wątkach, które ze względu na specyficzne

uwarunkowania życiowe mogą być interesujące dla filmowców?

Ten katalog wbrew pozorom jest całkiem spory – od przypadkowych bohaterów, przez przestępców, aż do

osób o specyficznych ułomnościach czy wyjątkowych doświadczeniach. Tutaj zasada jest prosta. Film o

takiej osobie wymaga zgody jej lub jej bliskich (zawsze bowiem będzie wkraczać w prywatność, godność,

dobre imię czy kult pamięci po osobie zmarłej). Warto jednak pamiętać, że czym innym jest nakręcić film o

takiej osobie, a czym innym jedynie zainspirować się w scenariuszu danym wydarzeniem. Film bowiem nie

musi być o konkretnym człowieku – jego zachowanie, zdarzenie lub specyficzne cechy mogą być jedynie

inspirujące do opowiedzenia kompletnie innej historii.
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Jak zabezpieczyć się przed ryzykami czyhającymi w trakcie produkcji filmu?

Obecnie na rynku ubezpieczeniowym istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń przeznaczonych dla producentów

filmowych, które gwarantują ochronę ubezpieczeniową, np. w sytuacji nieszczęśliwych wypadków członków

ekipy na planie zdjęciowym, nieukończenia zdjęć zgodnie z harmonogramem czy zniszczenia sprzętu na

planie zdjęciowym. Często jednak sama możliwość skorzystania z ubezpieczeń będzie uzależniona od

terytorium, na którym produkowany jest dany film. Firmy ubezpieczeniowe stosują bowiem wyłączenia

terytorialne i ochrona ubezpieczeniowa może nie obejmować np. krajów w stanie wojny czy krajów, w

odniesieniu do których – przed podpisaniem umowy ubezpieczenia – odpowiednie władze polityczne

wydały i opublikowały opinię odradzającą wyjazdy do nich lub po prostu o których wyłączeniu postanowił

ubezpieczyciel ze względu na to, że wydają mu się niebezpieczne.

Kogo lub co można ubezpieczyć na planie filmowym

Należy zacząć od najbardziej popularnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

czyli ubezpieczenia dla członków ekipy na wypadek śmierci, trwałego i częściowego inwalidztwa oraz

pokrywającego zwrot kosztów leczenia w razie wypadku na planie. Jest to zatem ubezpieczenie, które

pokryje szkody związane z utratą zdrowia członków ekipy na planie zdjęciowym. Niestety, nie każdego

rodzaju wypadek na planie będzie zazwyczaj uzasadniał wypłatę odszkodowania. Okoliczności, w jakich

zostaną pokryte szkody na osobie, będą szczegółowo określone w Warunkach Ogólnych Ubezpieczenia

(OWU) i będą one zależne od zakresu ubezpieczenia oraz ,,sumy ubezpieczeniowej”, jakie zostaną

wykupione przez producenta. Szczególnie ważne jest dobranie odpowiedniego OWU w przypadku

kaskaderów, którzy wykonują na planie zajęcia zagrażające zdrowiu, a nawet życiu.

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem produkcji, jaki można ubezpieczyć, jest plan zdjęciowy oraz jego

przeniesienia w inne miejsce w przypadku jego zniszczenia (koszty odtworzenia całości planu zdjęciowego)

lub kradzieży scenografii i rekwizytów. Warto zaznaczyć, że na wysokość składki w tego typu polisach

często wpływają m.in. budżet filmu oraz efekty specjalne i pirotechniczne, jakie mają miejsce w trakcie zdjęć

do filmu. Należy liczyć się jednak z tym, że nie wszystko, co znajdować się będzie na planie zdjęciowym,

będziemy mogli ubezpieczyć. Ochronie ubezpieczeniowej mogą nie podlegać: zwierzęta znajdujące się na

planie, rośliny i drzewa, samoloty, statki, konstrukcje, które nie zostały zbudowane specjalnie w związku z

produkcją filmu czy np. droga biżuteria. Ubezpieczeniu podlegają także samochody stworzone specjalnie na

potrzeby filmu. Oprócz rekwizytów, scenografii itp. można także ubezpieczyć zwartości biura producenta

(komputery, meble etc.), w którym odbywa się administracyjna i finansowa część produkcji filmu.

Jak wskazuje już sama definicja produkcji filmowej zawarta w ustawie o kinematografii, na

wyprodukowanie filmu składa się wiele czynności o bardzo różnorodnym charakterze, tj.:

artystycznym, ekonomicznym, prawnym, technicznym. Produkcja filmu jest procesem

uzależnionym od wielu aspektów, nie zawsze zależnych od woli producenta. Na porządku

dziennym przy dużych, wielomilionowych, pełnometrażowych produkcjach stosuje się

ubezpieczenie elementów produkcji filmu od różnych ryzyk, których nie można przewidzieć w

trakcie planowania tego wieloetapowego przedsięwzięcia.
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W trakcie prac mogą pojawić się również niespodziewane wypadki dotyczące zniszczenia czy uszkodzenia

sprzętu użytkowanego w trakcie dni zdjęciowych czy w okresie developmentu. Ubezpieczeniu podlega

sprzęt taki jak: kamery, aparaty fotograficzne i dźwiękowe, oświetlenie (w tym lampy i generatory), wózki

etc., na wypadek ich przypadkowego zniszczenia, zepsucia (z zastrzeżeniem, że w OWU znajdziemy co do

zasady wyłączenia wypłaty odszkodowania w przypadku wad sprzętu, jakie istniały już w dniu jego zakupu

–ukryte wady – lub użycia go w sposób niezgodny z zaleceniami producenta sprzętu), kradzieży oraz

wszelkich zwarć oraz skoków napięcia.

Obecnie częstokroć także w przypadku najmu nieruchomości lub innych rzeczy służących na rzecz produkcji

filmu właściciele, którzy wynajmują dany przedmiot, wymagają, by producent przedstawił polisę

ubezpieczeniową pokrywającą szkodę w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia danej nieruchomości czy

przedmiotu. Zdarza się, że już w samych umowach najmu zastrzegają sumę, na jaką musi ubezpieczona być

np. nieruchomość, oraz zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie nieruchomości zabezpieczy nas np. w sytuacji

pożaru, zniszczenia spowodowanego przez elektrykę i wodę (np. zalanie nieruchomości) czy szkód

polegających na wybiciu szyb, czy też spowodowanych wybuchem (tu szczególnie w przypadku

pirotechniki).
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Ubezpieczenie od „niepojawienia” się gwiazdy filmowej

Niewątpliwie warunkiem stworzenia filmu jest pojawienie się wszystkich członków ekipy filmowej w miejscu i

czasie wskazanych przez producenta. Szczególnie ważne jest, by na planie pojawili się aktor lub aktorka,

którzy wykonują role pierwszoplanowe, ponieważ częstokroć podmioty finansujące angażują swoje środki ze

względu na to, że rolę pierwszoplanową odgrywa ktoś, kto w danym czasie ,,przyciągnie” do kina szeroką

rzeszę widzów. Pojawienie się głównego bohatera na planie stanowi gwarancję także realizacji kontynuacji

filmów, przykładami mogą tu być: ,,Indiana Jones”, ,,Piraci z Karaibów”, ,,Gwiezdne wojny” czy ,,Seks w

wielkim mieście”. Szkody związane z absencją głównego bohatera na planie pomoże nam naprawić

ubezpieczenie od niepojawienia się ,,gwiazdy”. Wykupiona polisa ubezpieczeniowa (Cast Non Appearance)

może pokryć wszelkie finansowe konsekwencje związane z przerwaniem, przełożeniem lub zakończeniem

zdjęć ze względu na śmierć, chorobę, uszczerbek na zdrowiu czy też nawet aresztowanie osoby, która

została wskazana przez producenta jako podmiot ubezpieczony (tutaj główny aktor). Ubezpieczenie może

być także rozszerzone na wypadek śmierci najbliższych członków rodziny aktora, ale tutaj najczęściej

spotkamy się z ograniczeniami czasowymi do danej liczby dni. Należy liczyć się z tym, że wyłączone zostanie

ochrona ubezpieczeniowa na przykład w przypadku ciąży oraz okresu macierzyństwa, utraty głosu, która

nie jest konsekwencją choroby, choroby, o której wiadomo było przed zawarciem umowy z aktorem, chorób

psychicznych oraz wypalenia się zawodowego.

W sytuacji zaś, gdy powstaną już rezultaty prac nad filmem w postaci utrwalenia jego fragmentów,

powstania kopii roboczych albo nastąpi ich definitywne zwieńczenie w postaci wykonania kopii wzorcowej,

warto pomyśleć o ubezpieczeniu powstałego materiału. Istnieją rodzaje ubezpieczeń, które gwarantują nam

właśnie pokrycie szkody związanej z utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem kopii wzorcowej, kopii roboczych

oraz wszelkich nośników, na których utrwalony jest film. Ubezpieczenie może obejmować także sytuacje

prześwietlenia materiałów. Należy liczyć się jednak z tym, że w przypadku użycia złego sprzętu, złych

warunków klimatycznych, użycia przeterminowanych nośników ubezpieczyciel nie pokryje naszej szkody.

Ubezpieczenie na wypadek niesprzyjających warunków pogodowych

Producent nieraz uzależniony jest także od takich nieprzewidzianych czynników jak pogoda. Może się

zdarzyć, że zdjęcia zostaną odwołane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, tj. np. gdy

urzędnik wyda zakaz przeprowadzenia zdjęć ze względu na niebezpieczeństwo wywołane przez warunki

atmosferyczne, w przypadku burz, gwałtowanych wichur czy klęsk żywiołowych. Wykupienie ubezpieczenia

od złej pogody gwarantuje nam zwrot kosztów, jakie producent poniósł wskutek odwołania lub przełożenia

zdjęć ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne (co do zasady nie pokryje nam jednak strat w

sytuacji, gdy pogoda nie odpowiada warunkom, jakie zostały przedstawione dla danej sceny w

scenariuszu). Wskazać trzeba, że tego typu ubezpieczenie winno być negocjowane indywidualne, ponieważ

pogoda w poszczególnych częściach świata jest bardzo zróżnicowana.
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Na etapie już samej dystrybucji filmu przydatne może być wykupienie polisy ubezpieczeniowej Errors &

Omission, która zapewni ochronę na wypadek wad prawnych filmu (i części wkładowych do niego), czyli

sytuacji, w których producent nie posiada takiego zakresu praw autorskich, pokrewnych, zgód na

wykorzystanie wizerunku etc. do części wkładowych filmu oraz samego filmu, który pozwala mu na

nieskrępowaną eksploatację filmu.

Completion Bond

Ostatnim typem ,,ubezpieczenia”, a właściwie bardziej instrumentem finansowym, który zabezpiecza nie

tylko producenta, ale wszystkie podmioty inwestujące w film od strony ryzyka finansowego za całość filmu,

jest tzw. Completion Bond. Wiele dużych hollywoodzkich produkcji nigdy nie powstałoby, gdyby nie ta forma

zabezpieczenia polegająca na ustawieniu gwarancji przed dany podmiot (gwaranta), że film zostanie

skończony według określonego budżetu i charakterystyki oraz będzie dostarczony w terminie wskazanym w

harmonogramie produkcji. Czasami Completion Bond jest wręcz wymagany przez podmioty angażujące

swoje środki w film. Proces zawarcia umowy gwarancyjnej rozpoczyna jest od złożenia podmiotowi

udzielającego gwarancji takich elementów jak: scenariusz, budżet, harmonogram produkcji, dorobek

kluczowych twórców biorących udział w produkcji. Warto zaznaczyć, że część personelu podmiotów

udzielających Completion Bond stanowią zazwyczaj profesjonaliści z branży filmowej, którzy mają rozległą

wiedzę na temat kosztów każdego aspektu produkcji filmowej. W związku z tym firmy te są w stanie udzielić

producentowi rzeczywistej pomocy merytorycznej w trakcie ewentualnych trudności, jakie producent

napotka w trakcie produkowania filmu. Należy wskazać, że często umowy pomiędzy gwarantem a

producentem zawierają zobowiązanie producenta do zawarcia innych ubezpieczeń, takich jak np. Errors &

Omission, lub od niepojawienia się ,,gwiazdy”.

Dla polskich pełnometrażowych produkcji audiowizualnych wszystkie wyżej wymienione ubezpieczenia lub

gwarancja Completion Bond są dostępne. W związku z tym, przystępując do produkcji filmu, warto

rozważyć rzeczywiste ryzyka, jakie mogą spotkać producenta i twórców w trakcie procesu prac nad filmem,

i zastanowić się, czy polisa ubezpieczeniowa nie będzie powodowała, że w jakimś zakresie będziemy czuć

się bezpieczniej i nie zaprzątając sobie głowy rzeczami przyziemnymi, oddamy się artystycznym aspektom

tworzenia filmu.
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Prawne aspekty wykorzystania muzyki w filmie

Jak prawidłowo nabyć prawa do wykorzystania muzyki w filmie?

Najkorzystniejszym wariantem dla producenta jest zamówienie skomponowania ścieżki dźwiękowej u

danego kompozytora. Przedmiotem umowy w takim przypadku powinno być nabycie przez producenta

autorskich praw majątkowych oraz pokrewnych do stworzonej na zamówienie muzyki. Wariant ten daje

również producentowi szersze pole negocjacji do wykorzystania muzyki w celu promocji i reklamy filmu, jak

również do wykorzystania muzyki w oderwaniu od filmu.

Bardzo często jednak producent zainteresowany jest wykorzystaniem konkretnego, już znanego przeboju w

danej scenie filmowej, która dzięki temu staje się kultowa. Otóż, trudno sobie dzisiaj wyobrazić Czas

Apokalipsy bez utworu The End zespołu The Doors czy Pulp Fiction bez tańca Johna Travolty i Umy

Thurman do You Never Can Tell Chucka Berry’ego.

Legalne użycie takich utworów w filmie co do zasady następuje w formie udzielania licencji niewyłącznych

na rzecz producenta. Mając na uwadze realia rynku trudno bowiem oczekiwać od artystów, by przenieśli

autorskie prawa majątkowe lub udzielili licencji wyłącznych do swoich znanych, rozpowszechnionych

przebojów. Oczywiście, z punktu widzenia prawa nie ma do tego przeciwwskazań. Byłoby to jednak

nieopłacalne ekonomicznie dla artystów i pozbawiało prawa do korzystania w danym zakresie z ich

utworów. Ciężko sobie wyobrazić, by np. The Rolling Stones zgodzili się przenieść prawa bez ograniczeń

terytorialnych oraz czasowych do swojego utworu Satisfaction.

Autorka: Ewa Karwowska

Dźwięk w filmie pojawił się po raz pierwszy w 1927 roku w Śpiewaku jazzbandu, uznawanym

za pierwszy film dźwiękowy w historii kina. Od tamtej pory muzyka stała się nieodzownym

elementem każdego utworu audiowizualnego, tworząc tło dla pojawiających się obrazów.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić rozwój kinematografii bez kompozytorów muzyki filmowej,

takich jak John Williams (autor muzyki m.in. do E.T., Indiany Jonesa, Gwiezdnych Wojen,

Harry’ego Pottera, Listy Schindlera), Hans Zimmer (autor muzyki m.in. do Króla Lwa,

Gladiatora, Incepcji, Interstellara), Wojciech Kilar (autora muzyki m.in. do Pana Tadeusza i

Pianisty), czy Jan A.P. Kaczmarek (autora muzyki m.in. do Całkowitego Zaćmienia, Placu

Waszyngtona, Quo Vadis, Marzyciela)[1]. Niejednokrotnie filmowa ścieżka dźwiękowa

zyskuje olbrzymi sukces i w konsekwencji jest eksploatowana w oderwaniu od samego filmu,

stanowiąc istotne źródło dochodu zarówno dla producentów jaki i dystrybutorów.
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licencję do korzystania z autorskich praw majątkowych do warstwy słownej;

licencję do korzystania z autorskich praw majątkowych do warstwy muzycznej;

licencję do praw pokrewnych do artystycznego wykonania (wokalu, instrumentalistów);

licencję do korzystania z praw producenta fonogramu (tj. pierwszego utrwalenia warstwy dźwiękowej).

Mając powyższe na uwadze, producent, w celu synchronizacji danej piosenki w filmie, zobowiązany jest

uzyskać (łącznie):

Idealna dla producenta jest sytuacja, gdy wszystkie ww. prawa posiada jeden podmiot, np. wytwórnia

muzyczna/publisher. Wtedy wymaga to podpisania tylko jednej umowy. Bardzo często jednak różne

podmioty dysponują prawami do warstwy słownej, do warstwy muzycznej czy do artystycznego wykonania

lub fonogramu. W konsekwencji, by nabyć prawo do synchronizacji jednego utworu muzycznego, producent

jest zmuszony do podpisania czasem nawet czterech umów z różnymi podmiotami. Sytuacja komplikuje się

jeszcze bardziej, gdy prawa np. do warstwy muzycznej ma więcej niż jeden podmiot. Wtedy producentowi

zostaje udzielona licencja do korzystania z udziału o określonej wysokości z praw autorskich do warstwy

muzycznej. W przypadku gdy dwa podmioty mają prawa do warstwy muzycznej w równych udziałach, tj. po

50%, częstą praktyką, którą można spotkać na rynku, jest zagwarantowanie w umowie każdemu

uprawnionemu podmiotowi, iż jego wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji do udziału w prawach

autorskich nie będzie niższe niż podmiotu, który udzieli licencji do pozostałego udziału w wysokości 50%.

O czym warto pamiętać uzyskując licencje do wykorzystania utworu muzycznego w Filmie?

Tu zastosowanie mają ogólne przepisy dotyczące udzielania licencji, zawarte w ustawie o prawie autorskim

i prawach pokrewnych. Mając jednak na względzie realia rynku branży filmowej, należy zwrócić uwagę na

pozyskanie prawa do synchronizacji piosenki również z materiałami filmowymi, w szczególności ze

zwiastunem.
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Zezwolenie na synchronizację z filmem nie daje nam bowiem automatycznie prawa do synchronizacji

utworu muzycznego ze zwiastunem czy trailerem. Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż synchronizacja

piosenki ze zwiastunem czy trailerem nie oznacza tego samego, co wykorzystanie fragmentów filmu w

materiałach promocyjnych. W pierwszym bowiem przypadku mamy do czynienia z kolejną synchronizacją

utworu muzycznego, tylko już nie z filmem, ale ze zwiastunem. W drugim zaś, korzystając z fragmentów filmu

w materiałach promocyjnych, nie dokonujemy ponownej synchronizacji. Wydaje się to być różnica czysto

techniczna, jednakże może mieć istotne znaczenie prawne w konkretnym przypadku.

A co z ZAiKSem?

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców,

której twórca, spadkobierca twórcy lub wydawca muzyczny powierza, a ZAiKS obejmuje do zbiorowego

zarządzania na zasadach przeniesienia powierniczego, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów

autorstwa twórcy. Pytanie brzmi więc: czy producent filmowy, by uzyskać licencje do wykorzystania utworu

muzycznego w filmie, o których mowa powyżej, może zwrócić się do ZAiKSu w celu zawarcia niezbędnych

umów. Odpowiedź brzmi: NIE. Otóż zgodnie z umowami o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi,

zawieranymi przez ZAiKS z twórcą, spadkobiercą twórcy, wydawcą muzycznym i których wzory stanowią

załączniki do regulaminu zatwierdzonego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ZAiKS z dnia 26 lutego 2020

roku: ,,Powierzenie nie obejmuje zezwalania na włączenie utworu do reklam i do utworów audiowizualnych

oraz na wykonywanie autorskich praw zależnych, z tym że ZAiKS określa zasady rozpowszechniania na

poszczególnych polach eksploatacji i pobiera wynagrodzenia z tego tytułu. Na potrzeby Umowy przyjmuje

się, że pojęcie utworów audiowizualnych obejmuje filmy i seriale fabularne, filmy i seriale dokumentalne,

filmy i seriale animowane” (§2 art. 7 umowy). Z powyższego postanowienia umownego wynika, iż ZAiKS nie

jest uprawniony do udzielania licencji w zakresie synchronizacji utworów muzycznych z filmem i reklamą.

Oznacza to, iż producent, w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń, zobowiązany jest zwrócić się

bezpośrednio do twórcy, spadkobiercy twórcy lub innych podmiotów posiadających prawa autorskie do

danych utworów muzycznych, np. wytwórni/publishera.

[1] Muzyka z ekranu Maciej Jabłoński
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Kompozytorzy (kontr)atakują

Ennio Morricone to człowiek legenda, cudowne dziecko. Swoją pierwszą piosenkę skomponował w wieku

zaledwie sześciu lat, a przez sześć kolejnych dekad pracował przy ponad 500 filmach i serialach. Wśród

kompozycji jego autorstwa znalazły się utwory do takich klasyków kinematografii jak „Misja”, „Nietykalni”,

czy „Dawno temu w Ameryce”, potrafiące przyprawić o dreszcze nie tylko zagorzałych fanów muzyki

filmowej. W 2015 roku zdobył Oskara w kategorii najlepsza muzyka oryginalna za film „Nienawistna

ósemka”.

W ostatnim czasie kompozytor postanowił zająć się uregulowaniem i zabezpieczeniem kwestii należnych mu

praw autorskich, w związku z czym wystąpił z powództwem mającym na celu odzyskanie praw do muzyki

filmowej trzech filmów, nad którymi pracował na przełomie lat 70. i 80.

Przeciwnikiem artysty w tym sporze jest Bixio Music Group – wydawca i producent muzyczny o włoskich

korzeniach – znaczący gracz w dziedzinie produkcji muzycznej na rynku amerykańskim i włoskim,

posiadający pokaźną bazę praw do muzyki filmowej, w tym m.in. do takich dzieł jak „Ojciec Chrzestny”,

„Chłopcy z ferajny”, czy „Kill Bill”.

Spór o Works made for hire

Według Kompozytora, Bixio pobiera nienależne tantiemy z tytułu udzielonych licencji do muzyki filmowej

stworzonej do filmów „Bądź”, „Jaka jesteś” („Cosi Come “), „Pistolet” („Giocattolo”) i „Zabawa jest Cudowna”

(„Un Sacco Bello”). Jego zdaniem wydawca jest do tego nieuprawniony, ponieważ już w 2012 r. Ennio

Morricone, za pośrednictwem firmy, na rzecz której przekazał swoje prawa – Morricone Music – skierował

wniosek zawierający wypowiedzenie dotychczasowych warunków i nakaz przekazania należnych praw

autorskich na rzecz jego firmy. Wypowiedzenie to wynika z możliwości, jakie daje ustawa regulująca prawa

autorskie na terenie Stanów Zjednoczonych – Copyright Act z 1976 r., zezwalająca autorom lub ich

spadkobiercom na anulowanie udzielonych praw autorskich po 35 latach od pierwszej publikacji. Jak łatwo

obliczyć, dla wielu utworów z lat 70. i 80. okres ten minął lub za chwilę upłynie. Możemy spodziewać się

więc wielu ciekawych procesów.

Autor: Piotr Nikołajuk

Muzycy i kompozytorzy działający na amerykańskim rynku upominają się o swoje prawa i

tantiemy. Na mocy Copyright Act z 1976 r. twórcy dzieł powstałych w latach 70. i 80. coraz

częściej podejmują działania mające na celu odzyskanie praw majątkowych do swoich dzieł.

W ostatnim czasie z takim powództwem wystąpił kompozytor Ennio Morricone.
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Morricone już wcześniej próbował zabezpieczyć swoje interesy, podejmując próbę zarejestrowania

roszczeń do tantiem w ASCAP – Amerykańskim Stowarzyszeniu Kompozytorów, Autorów i Wydawców –

jednej z największych na świecie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim, zrzeszającej

ponad 80.000 artystów i producentów. Bixio odmówiło jednak zrzeczenia się praw do wspomnianych

utworów twierdząc, że powstały one jako works made for hire, a w takim przypadku prawa autorskie nie

mogą wygasnąć, gdyż pracodawca jest uważany za pierwotnego nabywcę praw autorskich na podstawie

ustawy (w USA przyznaje się prymat autorskim prawom majątkowym, osobiste prawa autorskie – moral

rights – nie odgrywają tak ważnej roli jak w prawie polskim).

Utwory pracownicze

Warto w tym miejscu wskazać, że wspomniane powyżej works made for hire można porównać do

konstrukcji twórczości pracowniczej funkcjonującej w Europie. W Polsce reguluje to art. 12 ustawy o Prawie

autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca, którego pracownik stworzy utwór

wykonując obowiązki wynikające ze stosunku pracy, z chwilą przyjęcia utworu nabywa autorskie prawa

majątkowe, o ile ustawa lub umowa o pracę nie stanowi inaczej. Aby utwór miał „charakter pracowniczy” i

art. 12 znajdował zastosowanie, nie wystarcza jakikolwiek związek łączący powstanie utworu ze stosunkiem

pracy. Niezbędne jest, aby stworzenie utworu nastąpiło „w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku

pracy”. Chodzi tu o przypadki, gdy stworzenie danego dzieła należało do zakresu zadań pracownika.

Obowiązki takie mogą być przy tym sprecyzowane w samej umowie o pracę lub w ramach poleceń

służbowych. Należy jednak zauważyć, że tego typu nabycie praw przez pracodawcę nie reguluje

przekazania praw zależnych lub też sposobu wykonywania praw osobistych, może się więc w praktyce

okazać się niewystarczające. Warto więc takie kwestie uregulować w dodatkowej umowie.

Możliwe konsekwencje sporu

Wracając jednak na grunt muzyki filmowej – brak zgody, co do przeniesienia praw i podziału wpływów z

tego tytułu stał się podstawą złożonego przez Ennio Morricone pozwu w sądzie federalnym Nowego Jorku.

Pozew opiera się na twierdzeniu, że utwory muzyczne nie zostały stworzone w ramach works made for hire,

ponieważ kompozytor w okresie współpracy z poprzednikiem prawnym Bixio (Editzione Musicali), przez cały

okres działał wyłącznie jako niezależny autor tworzący muzykę na potrzeby filmu, nie będąc przy tym

zatrudnionym i co za tym idzie – nigdy nie wyraził pisemnej zgody, by prawa autorskie do stworzonych

kompozycji muzycznych nabył pracodawca.

Bixio odpierało te zarzuty twierdząc, że utwory powstały właśnie w ramach works made for hire, co

oznacza, że wydawnictwo muzyczne, nabyło prawa w wyniku licencji dorozumianej – wynikającej z

przepisów ustawy i w związku z tym niewymagającej zawarcia faktycznej umowy, ponieważ powstały one w

ramach stosunku pracy łączącego Ennio Morricone z firmą Edizione Musicali, będącej zleceniodawcą prac,

a następnie przekazane na rzecz Bixio.
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Należy mieć jednak na uwadze, że o ile same prawa do utworów mogą powrócić do twórcy, to pełne nimi

rozporządzanie może być znacząco utrudnione. Ścieżka dźwiękowa jest bowiem na stałe powiązana z

obrazem, tworząc wspólnie film, zaś utwory zależne, powstałe na skutek udzielonych wcześniej praw

autorskich, mogą być nadal użytkowane, nawet po wygaśnięciu tych praw. Kompozytor będzie mógł

oczywiście pobierać tantiemy i udzielać dalszych licencji, nie będzie mógł jednak zakazać ich dalszego

wykorzystania przez uprawnionego dystrybutora na platformach takich jak np. Netflix, a wydaje się to być

doskonały kanał dystrybucji dla starszych filmów, o niszowym charakterze.

Sąd Apelacyjny USA w Nowym Jorku orzekł, że przeniesienie na rzecz wydawcy muzycznego praw

autorskich kompozytora Ennio Morricone do sześciu włoskich partytur filmowych, które skomponował 35 lub

więcej lat wcześniej, mogło zostać skutecznie rozwiązane na podstawie art. 203 U.S. Copyright Act,

ponieważ partytury te nie były odpowiednikiem "works made for hire" we włoskim porządku prawnym.

Zgodnie z włoskim prawem autorskim, kompozytor partytury filmowej zachowuje autorstwo utworu, nawet

jeśli umownie przeniesie on wszystkie prawa majątkowe na zleceniodawcę utworu (sprawa: Ennio Morricone

Music Inc. v. Bixio Music Group Ltd., 21 sierpnia 2019 r., case no. 17-3595-cv (1). Widać tu więc zderzenie

pomiędzy systemem amerykańskiego systemu copyright i kontynentalnego prawa autorskiego,

obowiązującego również w Polsce, które zakłada istnienie niezależnych od siebie praw autorskich

osobistych i majątkowych. Tylko drugie z tych praw mogę być przeniesione na inny podmiot, pierwsze

chronią zaś więź autora z utworem. Wygrana w tej sprawie Ennio Morricone jest znakiem dla całej branży

kompozytorów filmowych, który może spowodować podobne wnioski składane również przez innych

twórców. Na przestrzeni ostatnich kilku lat pojawiły się już podobne pozwy złożone w związku z filmami

takim jak „Piątek trzynastego” lub „This Is Spinal Top”.

Referencja: (1) https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/17-3595/17-3595-2019-08-21.html
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Kiedy fikcja może obrażać. O przykładach naruszeń dóbr osobistych
w filmach fabularnych

Podczas turnieju w Moskwie spiker przedstawia główną bohaterkę (fikcyjną postać Beth Harmon, dla której

pierwowzorem była inna słynna szachistka – Judit Polgar) w następujący sposób: „Jedyna niezwykła rzecz

w niej to jej płeć. A nawet to nic wyjątkowego w Rosji. Jest Nona Gaprindaszwili, ale jest mistrzynią świata

kobiet i nigdy nie mierzyła się z mężczyznami”. Tymczasem, Gaprindaszwili stanęła w szranki z 59

mężczyznami, wygrywając większość partii. Stwierdzenie, które padło w serialu – nie dość więc, że

nieprawdziwe – było według gruzińskiej szachistki „rażąco seksistowskie i umniejszające”. Strony sporu

ostatecznie zawarły ugodę.

Przypadek Netflixa może sprowokować do wyciągnięcia kilku wniosków dotyczących zasad włączania

elementów rzeczywistości do filmowego świata.

Znane postaci w filmach fabularnych

Przede wszystkim należy stwierdzić, że generalnie tworzenie filmów fabularnych, w których pojawiają się

realnie istniejące, znane postaci (np. politycy, sportowcy, naukowcy) jest dozwolone, i to nawet bez

uzyskania zgód takich osób. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą nam uchronić się

przed ewentualnymi roszczeniami.

Film powinien portretować osobę znaną w kontekście jej dokonań zawodowych czy działalności publicznej.

Bardzo ważne jest przy tym, by trzymać się faktów i nie przedstawiać postaci w niekorzystnym świetle.

Jakiekolwiek przekłamania, jak w wyżej przytoczonym przypadku Netflixa, mogą stanowić naruszenie dobra

osobistego, jakim jest cześć danej osoby (rozumiana zarówno jako tzw. cześć zewnętrzna, czyli jej dobre

imię, jak również cześć wewnętrza, czyli godność osobista, szacunek do samego siebie). Wchodząc z kolei w

sferę prywatności osoby publicznie znanej (trudno wyobrazić sobie film fabularny bez bardziej osobistych

wątków), warto opierać się na zdarzeniach już ujawnionych czy powszechnie znanych, np. z opublikowanej

korespondencji czy wywiadów. Ujawniając zbyt osobiste treści, możemy naruszyć cudze dobro osobiste w

postaci prawa do prywatności.

Autorka: Katarzyna Drapała 

„Fikcyjne utwory nie są wyjęte spod prawa, jeżeli zniesławiają prawdziwych ludzi” –

stwierdził amerykański sąd federalny w sporze pomiędzy mistrzynią szachową Noną

Gaprindashvili a Netflixem. Słynna szachistka pozwała platformę o zniesławienie z powodu

słów, które padają w serialu „Gambit królowej”.
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Wyjątkowo tylko ujawnienie pewnych spraw prywatnych może być usprawiedliwione przez realizację

ważnego interesu społecznego, jednak należy tu wykazać przewagę realizowanego interesu społecznego

nad prawem do prywatności. I tym razem bezwzględnie należy pamiętać o trzymaniu się prawdy.

Dobra osobiste przysługują konkretnej osobie do chwili śmierci. To jednak nie oznacza, że osoby zmarłe

można przedstawiać w filmach w dowolnym świetle. Bliskim zmarłego przysługuje bowiem dobro osobiste w

postaci kultu pamięci po osobie zmarłej i mogą oni wystąpić z roszczeniem przeciwko naruszającemu.

Legitymowany czynnie jest jednak tylko krąg osób faktycznie związanych emocjonalnie z daną postacią.

Osoby publiczne, zwłaszcza o nie zawsze chlubnej historii muszą jednak wykazać się grubszą skórą, o czym

przekonał się były dyktator Panamy Manuel Noriega, który przegrał przed amerykańskim sądem batalię z

producentem gry „Call of Duty: Black Ops II” – firmą Activision Blizzard. Głównym motywem rozstrzygnięcia

na korzyść twórców Call of Duty było uznanie, że wolność słowa jest ważniejsza od dóbr dyktatora, którego

reputacja z uwagi na jego dawną działalność i tak była mocno nadszarpnięta, przy czym – jak zauważył

Sędzia – ciężko byłoby naruszyć ją mocniej.
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Imiona i nazwiska

Ochrona dóbr osobistych, o której mowa wyżej aktualizuje się nie tylko, gdy na ekranie padnie konkretne

imię i nazwisko osoby. Ryzyko występuje także wówczas, gdy danej postaci przypisane zostały

charakterystyczne cechy realnej osoby, np. specyficzny chód, sposób mówienia, fryzura, charakterystyczne

elementy biografii. Kluczowa jest więc kwestia identyfikowalności takiej osoby. Często w filmach czy w

powieściach występują takie „postaci z kluczem”, które można przypisać do tych realnie istniejących. 



Linia obrony twórców, jakoby była to czysto fikcyjna osoba często okazuje się nieskuteczna. Już latach 70.

Sąd Najwyższy w sprawie dotyczącej słynnego filmu „Sprawa Gorgonowej” orzekł, że „w takiej sytuacji

autor również nie może pozwolić sobie na ośmieszanie tej osoby czy przedstawienia jej negatywnego a

nieprawdziwego obrazu.” (wyrok z dnia 15 lipca 1979 r., sygn. akt I CR 232/79). Podobny spór toczył się w

odniesieniu do filmu „Jesteś Bogiem” o Paktofonice (sygn. akt VI ACa 210/15), w przypadku książki „Nocnik”

Andrzeja Żuławskiego (sygn. akt I ACa 1419/14) czy niedawno zakończonej sprawy filmu o głośnym

morderstwie, gdzie producent nabył prawa od skazanego (przedstawiając go w filmie z imienia i nazwiska),

zmieniając jedynie personalia ofiary. Nie oznacza to, że nie można inspirować się postaciami czy

wydarzeniami historycznymi – trzeba jednak zachowywać w tym przypadku wyższą staranność i

ostrożność.

Numery telefonów…

Ciekawostką jest kwestia numerów telefonów pojawiających się w kadrze lub padających w dialogach

filmów fabularnych. Zapisanie w scenariuszu przypadkowej kombinacji cyfr prowadzić może do tego, że

faktycznie podamy prawdziwy numer telefonu niczego nieświadomej osoby prywatnej.

Taki przypadek zdarzył się przy okazji produkcji serialu Netflixa „Squid Game”, w którym twórcy przez

przypadek podali autentyczny numer należący do pewnej mieszkanki Korei Południowej. Setki połączeń i

SMS-ów dziennie, które zaczęła otrzymywać kobieta spowodowały, że Netflix był zmuszony zmienić numer

we wszystkich scenach i wystosować komunikat z prośbą, aby nie dzwonić pod ten numer.

W Stanach Zjednoczonych problem ten rozwiązano początkowo przez podawanie w filmach numerów

rozpoczynających się od sekwencji 555, gdyż była ona stosunkowo rzadko przypisywana osobom

prywatnym. Z czasem Hollywood zarezerwowało na swoje potrzeby 100 numerów: od 555-0100 do 555-

0199. Innym rozwiązaniem w państwach, w których nie ma takiej bazy wolnych numerów do wykorzystania

na cele filmowe może być na przykład podawanie krótszych niż rzeczywiste numerów lub wykupienie

numeru na potrzeby produkcji.

…i tablice rejestracyjne

W przypadku filmowania samochodów poruszających się po drogach pojawia się pytanie: czy pokazanie na

ekranie realnej tablicy rejestracyjnej może stanowić naruszenie danych osobowych? W tej kwestii

wypowiedział się Sąd Okręgowy w Warszawie, twierdząc w wyroku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie o

sygn. akt I C 214/19, iż rozpowszechnianie zdjęć samochodu z czytelnym numerem rejestracyjnym nie

narusza przepisów RODO ani dóbr osobistych. Wyrok ten powiela sposób rozumowania Naczelnego Sądu

Administracyjnego, który w wyroku z 28 czerwca 2019 roku (sygn. Akt I OSK 2063/17) stwierdził, iż „brak

możliwości powiązania numerów rejestracyjnych pojazdów, bez nadmiernego wysiłku i kosztów, z osobami

fizycznymi, które dają się zidentyfikować, sprawia, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych

osobowych.” Pogląd ten wydaje się jednak dosyć kontrowersyjny i sprzeczny ze stanowiskiem większości

organów ochrony danych osobowych z pozostałych państw Unii Europejskiej. Dlatego najbezpieczniejszym

rozwiązaniem jest niepokazywanie prawdziwych numerów rejestracyjnych w scenach filmowych.
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Wnioski

Świat wykreowany przez twórców filmowych od początku do końca zwykle stwarza mniej problemów natury

prawnej. Jednak tam, gdzie do rzeczywistości filmowej wkraczają elementy świata zastanego, bardzo często

pojawia się ryzyko naruszenia cudzych dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności, czci czy kultu

pamięci po osobie zmarłej, a także przepisów RODO. Jak to jednak zwykle bywa w takiej delikatnej materii,

każdy przypadek powinien być rozpatrywany oddzielnie, a scenariusz filmowy oraz kolejne wersje

montażowe filmu „czyszczone” (clearowane) tak, aby nie przeoczyć nawet najdrobniejszych elementów,

które w przyszłości mogą okazać się kłopotliwe i kosztowne dla producentów.
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NFT czym jest a czym nie jest – czyli fakty i mity o NFT

Czym jest NFT?

NFT (Non-Fungible Token) oznacza w dosłownym tłumaczeniu niewymienialny token będący cyfrowym

zapisem aktywów opartym o technologię blockchain, głównie Ethereum ERC-721. Innymi słowy NFT to

cyfrowy kryptograficzny zapis wszelkiego rodzaju przedmiotów materialnych oraz niematerialnych, takich

jak filmy, grafiki, fonogramy, memy. To, co wyróżnia NFT, to jego unikatowość. Fakt, że działa w oparciu o

architekturę blockchain powoduje, że każdy z tokenów jest niepowtarzalny, praktycznie niemożliwy do

skopiowania (oczywiście uwzględniając obecnie znaną i stosowaną technologię), a jego autentyczność oraz

pochodzenie może zostać sprawdzone.

W przeciwieństwie do kryptowalut, również stworzonych w ramach architektury blockchain, NFT są

niewymienialne. Kryptowaluty zaś, takie jak Bitcoin, Ripple czy Etherum są wymienialnymi tokenami,

nieróżniącymi się od siebie. Nie ma bowiem znaczenia, który konkretny Bitcoin się posiada, gdyż każdy z

nich jest taki sam, a istotna jest jego wartość nominalna w danej chwili. Inaczej zaś jest w przypadku NFT,

gdzie każdy NFT posiada przypisane indywidualne metadane (treści) powodujące ich niepowtarzalność[1].

Niepowtarzalność NFT polega m.in. na tym, że mimo, iż różne NFT mogą przedstawiać te same cyfrowe

grafiki czy sekwencje audio lub wideo, to będą zawierać inne zapisy informacji/danych w swoich

łańcuchach bloków, co spowoduje ich unikalność. Można to porównać do oryginalnych egzemplarzy dzieła

plastycznego lub fotograficznego w rozumieniu prawa autorskiego (art. 19 ustawy) czyli sytuacji, gdy twórca

osobiście wykonuje egzemplarz lub dokonuje (samodzielnie lub pod jego nadzorem) konkretnej, policzalnej  i 

Autorzy: Maciej Kubiak, Ewa Karwowska

Wzmożone zainteresowanie NFT, jakie widzimy w ostatnich kilkunastu miesiącach pełne jest

zachwytu, bezrefleksyjności oraz półprawd a czasem wręcz zwyczajnych bzdur. Czasem

NFT postrzegane jest jako nowa technologia (a czasem jako nowy model dystrybucji lub

nowe pole eksploatacji), która zrewolucjonizuje branżę kreatywną, i wywróci nasze myślenie

o własności oraz prawie autorskim. Na chwilę obecną trudno przesądzić czy NFT stanie się

istotnym sposobem monetyzacji treści, czy też pozostanie efemeryczną modą. Niemniej

rosnąca popularność sprzedaży dóbr kultury za pośrednictwem NFT i powstałe w jej efekcie

ryzyka oraz wyzwania prawne, wymagają analizy tego zagadnienia pod kątem praw

własności intelektualnej oraz dementowania pewnych mitów. Tym bardziej, że prędzej czy

później rynkiem NFT (zwłaszcza tą jego częścią, która działa wierząc że skoro nie ma

konkretnych regulacji dot. NFT, to wolno absolutnie wszystko i „piekła nie ma”) zainteresuje

się i pomoże go uregulować UOKiK, KNF czy prokuratura.
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ponumerowanej ilości kopii (odbitek) i sygnuje je podpisem lub w inny sposób. Mogą się pojawić kolejne

wydruki albo cyfrowe kopie (identyczne w swojej treści i formie), ale nie będą jednak uznawane za

oryginalne egzemplarze.

Krótka historia NFT

Historia NFT rozpoczyna się w 2012 r. wraz z projektem ColoredCoins, który jako pierwszy wprowadził

reprezentowanie aktywów przez sieć bitcoinów. Przełomem dla środowiska NFT był zaś rok 2017, kiedy to

stworzono CryptoPunks oraz w szczególności CryptoKitties, czyli popularną wirtualną grę polegającą na

hodowaniu, wychowywaniu i handlowaniu wirtualnymi kociakami przez graczy. Kolejne lata przyniosły

wzmożone zainteresowanie NFT, głównie za sprawą wielomilionowych transakcji[2]. Jedne z największych

takich transakcji miały miejsce w marcu 2021 r.: Artysta Mike Winkelmann, pseudonim ,,Beeple”, sprzedał

swoją grafikę zatytułowaną „Everydays: The First 500 Days” za kwotę ponad 69 milionów dolarów[3]. Z

kolei Jack Dorsey, współzałożyciel i dyrektor generalny Twittera, sprzedał pierwszego tweeta na świecie za

równowartość 2,9 milionów dolarów[4]. Z kolei rok później w marcu 2022 roku Mark Zuckerberg

zapowiedział, iż NFT pojawi się na Instagramie.

Z perspektywy polskiego rynku NFT, to poza słynną sprzedażą ,,cyfrowej miłości” przez instagramową

modelkę Martę Rentel za prawie milion złotych[5] oraz aukcją poszczególnych części ciała Dody[6], warto

wspomnieć o licytacji dzieła Zbigniewa Libery „Lego. Obóz koncentracyjny”[7] oraz o jednej z pierwszych

aukcji NFT w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, na której wystawiony obraz „Dlaczego jest raczej coś

niż nic” autorstwa Pawła Kowalewskiego. Obraz ten, który nota bene występuje dziś jedynie w wersji

cyfrowej, jako że jego fizyczna forma została zniszczona w trakcie powodzi[8] został sprzedany za kwotę

552 000 zł.
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Nabycie NFT a prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych

W przypadku NFT towarzyszącego dziełom sztuki czy innym utworom, należy pamiętać, że nabycie NFT nie

oznacza samo w sobie uzyskania przez kupującego autorskich praw majątkowych do utworu czy

przedmiotu praw pokrewnych zapisanego w ramach NFT (ani nawet żadnej licencji). Nie oznacza również

nabycia prawa własności fizycznego egzemplarza. Kupujący NFT nabywa jedynie prawo do danego tokenu

i powiązanej z nim ,,cyfrowej wersji” utworu (o ile takie powiązanie w danym NFT występuje), a nie autorskie

prawa majątkowe do niego, które pozostają przy sprzedającym lub twórcy. Tak jak nabywca konkretnego

egzemplarza książki lub obrazu nie może ich kopiować w celu dalszej odsprzedaży, podobnie nabywca

NFT, co do zasady, może jedynie korzystać z utworu na własny użytek. Dlatego, aby móc umożliwić

kupującemu korzystanie z dóbr niematerialnych zapisanych w ramach NFT w szerszym zakresie niż na

własny użytek, konieczne jest udzielenie licencji określającej warunki i zakres takiego korzystania. Umowy

licencyjne NFT są zawierane i przechowywane w smart contractach opartych na technologii blockchain.

Zakres i warunki licencji różnią się od siebie w zależności od typu platformy oraz modelu biznesowego.

Warto zaznaczyć, że licencje przewidziane przez platformy uregulowane są zazwyczaj na korzyść platform,

a nie właścicieli praw autorskich bądź nabywców NFT.

Z perspektywy polskiej, kluczowe jest indywidualne analizowanie każdego regulaminu i każdej umowy

licencyjnej, gdyż relacja między platformą, sprzedawcą i kupującym wynika de facto wyłącznie z treści

umowy (również uwzględniając kwestie prawa właściwego, ograniczeń odpowiedzialności, forum do

rozstrzygania sporów czy wspomnianych wyżej uprawnień licencyjnych). Niektóre zaś skutki transakcji NFT

mogą wynikać np. z rezydencji podatkowej stron transakcji (np. w zakresie rozliczania podatku u źródła).

Inną kwestią wartą rozważenia w ramach transakcji NFT, są skutki transakcji NFT w zakresie uprawnień

konsumenckich przy zawieraniu umów na odległość, w szczególności prawa konsumenta do odstąpienia od

umowy.

Czy zatem NFT jest nowym polem eksploatacji?

Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa dla dotychczas zawartych umów prawno-autorskich. Uznanie

bowiem NFT za nowe pole eksploatacji oznaczałoby, że dotychczas zawierane umowy nie zezwalałaby na

dystrybucje utworów w tej formie i wymagałyby aneksowania lub wykonania prawa opcji do nabycia

nowego pola eksploatacji (jeśli prawo opcji zostało przewidziane w umowie). Z punktu widzenia

biznesowego wiązałoby się to z koniecznością dokonania dodatkowych opłat oraz dużą niepewnością

prawną, dlatego też przesądzenie, czy NFT jest nowo powstałą formą eksploatacji, jest tak istotne i

newralgiczne.

Pomimo, że w literaturze można znaleźć zdania odmienne uznające NFT za nowe pole eksploatacji[9], w

naszej ocenie, obrót utworami w ramach NFT zasadniczo nie stanowi odrębnego pola. Bliżej mu raczej

(przynajmniej w niektórych odmianach) do skutecznego technicznego zabezpieczenia w rozumieniu prawa

autorskiego (tzw. DRM). Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że sposoby eksploatacji z wykorzystaniem NFT

mogą przybierać bardzo różny charakter i każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Z praktycznego

punktu widzenia, w celu uniknięcia wątpliwości w przyszłości, warto już teraz uwzględnić eksploatacje NFT

w obecnie zawieranych umowach dotyczących przedmiotów praw autorskich i pokrewnych.
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Podsumowanie

Bez wątpienia NFT stanowi nową technologię mającą olbrzymi potencjał, której zastosowanie może

doprowadzić do istotnych zmian w modelach finasowania czy monetyzacji w branży kreatywnej.

Popularność NFT powoduje, że czasem mówi się i pisze o tym zjawisku bezrefleksyjnie. NFT jest

niewymienialnym tokenem będącym cyfrowym zapisem opartym o technologię blockchain – i to jest jedyna

cecha, która jest wspólna dla różnych rodzajów NFT. Reszta, to już efekt konkretnego zaprojektowania

danego NFT. Bywają takie tokeny, które mają charakter inwestycyjny (tutaj zalecana jest największa

ostrożność – gdyż często bywają one na bakier z regulacjami rynku finansowego). Niektóre są powiązane z

określonymi uprawnieniami (np. wstępem na koncert czy do klubu). Inne będą dowodem zakupu, jeszcze

inne mogą być powiązane z licencją lub prawami autorskimi. Może im też towarzyszyć wiele innych

ograniczeń czy zobowiązań – które będą wynikać ze smart kontraktu oraz regulaminu platformy

pośredniczącej w sprzedaży lub mintującej token.
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Dziedzictwo audiowizualne – czyli o co tyle hałasu?

Właśnie dlatego został ustanowiony Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, obchodzony corocznie

27 października. Celem tej inicjatywy jest budowania globalnej świadomości problemów związanych z

zachowaniem materiałów audiowizualnych, takich jak nagrania dźwiękowe i obrazy ruchome.

Jest to ważna inicjatywa zarówno UNESCO, jak i Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Archiwów

Audiowizualnych (ang. The Coordinating Council of Audio-Visual Archives Associations, CCAAA), aby

uhonorować specjalistów i instytucje zajmujące się ochroną audiowizualną, zachowując ją dla przyszłych

pokoleń. Warto docenić tę często niedostrzegalną pracę instytucji zapewniających ich ochronę i

konserwację.

Wiele nagrań dźwiękowych, obrazów ruchomych i innych materiałów audiowizualnych zostaje utraconych z

powodu zaniedbania, naturalnego rozkładu i przestarzałości technologicznej. Organizacje, takie jak

UNESCO dostrzegły, że więcej dokumentów audiowizualnych zostanie utraconych, jeśli nie zostaną podjęte

silniejsze i skoordynowane działania międzynarodowe. Propozycja upamiętnienia Światowego Dnia

Dziedzictwa Audiowizualnego została zatwierdzona na konferencji generalnej UNESCO w 2005 roku.

Pierwszy Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego odbył się 27 października 2007 roku.

Długa droga światowego kina

W branży filmowej wiele się zmieniło od czasu, gdy bracia Auguste i Louis Lumière opatentowali urządzenie

zwane kinematografem, a następnie 28 grudnia 1895 roku zorganizowali w Paryżu pierwszy publiczny

pokaz filmowy. Pierwsze dzieła audiowizualne takiej jak m.in. dokumentalne Wyjście robotników z fabryki

Lumière w Lyonie, komediowy Polewacz polany z 1895, Wjazd pociągu na stację w La Ciotat z 1896 czy

wreszcie Podróż na księżyc Georges’a Méliès  z 1902 roku nieco się różnią od możliwości współczesnego

kina, którego rynek dynamicznie się rozwija. 

Od taśmy celuloidowej do nośników cyfrowych długą drogę kinematografia przeszła przede wszystkim w

aspektach technologicznych. O ile obecnie w uproszczeniu można powiedzieć, że główny sposób ochrony

współczesnego dziedzictwa audiowizualnego wymaga pojemnej chmury lub nośników i skutecznych

backupów, o tyle w przypadku wcześniejszych nośników sytuacja jest zdecydowanie bardziej

skomplikowana i kosztowna, a ich cyfryzacja to nie lada wyzwanie. 

Autorzy: Maciej Kubiak, Maria Dżaluk

Dziedzictwo audiowizualne to coś więcej niż obraz i dźwięk oraz nośniki, na których zostały

utrwalone – to element naszej tożsamości, kultury, świadectwo historii oraz wyobraźni i

wrażliwości ludzkiej. To zdecydowanie więcej niż trzeba, aby chronić zarówno poszczególne

tytuły jak i całokształt dorobku tej dziedziny sztuki.
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Dlatego tak ważny jest, zrealizowany przez PISF w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projekt

o długiej acz wiele mówiącej nazwie: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych,

dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino,

telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa

filmowego”. W jego ramach poddanych procesom rekonstrukcji zostało 160 filmów fabularnych, 71 filmów

dokumentalnych, 464 filmy animowane oraz 10 filmów animowanych pełnometrażowych, a także

zdigitalizowano 3 108 kronik Polskiej Kroniki Filmowej.  Zrekonstruowane i zdigitalizowane z ramach projektu

produkcje dostępne są na platformie streamingowej „35mm.online”

Dlaczego to wszystko jest tak ważne?

Dzieła filmowe i audiowizualne są istotnymi elementami tożsamości kulturowej i różnorodności, z uwagi na

ich podwójny charakter twórczej manifestacji i ekspresji artystycznej. Dziedzictwo kulturowe opisuje

rzeczywistość w szczególnie przemawiający do nas sposób. Nie bez powodu mówi się, że obraz jest warty

więcej niż 1000 słów. Nie można zaprzeczyć, że film zapewnia nieusuwalne obrazy niektórych wielkich

wydarzeń historycznych. Nasze wyobrażenie Holocaustu opiera w pewnej mierze na sfilmowanych

obrazach z wyzwolenia obozów, a nasza wiedza na temat niszczącej mocy bomby atomowej pochodzi

częściowo z filmów z Hiroszimy lub eksplozji próbnych bomb atomowych. I odwrotnie, wiele ważnych

wydarzeń historycznych, które nie zostały uwiecznione na filmie (albo których nagrania zostały utracone),

nie jest wystarczająco mocno zakorzenione w naszej świadomości.
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Rola, jaką dziedzictwo audiowizualne pełni w społeczeństwie, jest nieoceniona. Filmy na co dzień

zapewniają nam rozrywkę i rekreację, ale również uczą, pobudzają do myślenia, pomagają nam zrozumieć

rzeczywistość. Dzięki nagraniom z różnych stron świata mamy możliwość poznać miejsca i kultury, do

których inaczej nie mielibyśmy dostępu. Dziedzictwo audiowizualne pozwala również młodszym pokoleniom

lepiej wyobrazić sobie jak wyglądało życie codzienne i zwyczaje ich przodków. Oglądając stare nagrania

dostrzegamy jak bardzo zmienił się nasz język, styl życia, moda itp. Nagrania filmowe kształtują również

stosunki społeczne i nasze poglądy na różne istotne społecznie tematy, również te najbardziej

kontrowersyjne. Wzbudzają moralny niepokój i tym samym pomagają zmieniać świat. Wystarczy przyjrzeć

się chociażby jaki wpływ miało polskie kino okresu PRL na odbiór rzeczywistości politycznej Polaków albo

jak materiały o Wietnamie oddziaływały na Amerykanów i ich stosunek do ówczesnej wojny. Niewątpliwie

dziedzictwo audiowizualne powinno być zatem chronione. Jako nośnik treści kultury stanowi szczególne

dobro wspólne, którego zachowanie leży w interesie całego społeczeństwa.
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S01E01 – jak zgodnie z prawem zrealizować pomysł na telewizyjny
hit?

Licencjonowanie formatów telewizyjnych to ogromny biznes, generujący zyski na całym świecie. Lokalne

wersje programów „Who Wants to Be a Millionaire?”

(„Milionerzy”), „Th e Voice”, „Hell’s Kitchen” czy „Name that Tune” („Jaka To Melodia?”) są produkowane i

emitowane z powodzeniem przez głównych nadawców w Polsce. Nie jesteśmy jednak wyłącznie

naśladowcami cudzych pomysłów. Również polskie formaty trafiają na międzynarodowy rynek. „Lyubov kak

lyubov” (produkowany na licencji „M jak Miłość”) to serial z powodzeniem emitowany w Rosji. Podobnie jak

seriale „Ranczo” produkowany w Estonii i „Dom nad rozlewiskiem” realizowany na Łotwie. Polskie formaty

nie ograniczają się tylko do telenoweli – teletur-niej „Gra w Ciemno” trafi ł do stacji we Wło-szech, w Grecji,

Hiszpanii i Czechach.

Nieznajomość prawa szkodzi

Prawo autorskie może chronić jedynie wyrażanie idei, a nie samą ideę. Utwór musi być rozpoznawalny jako

indywidulany i oryginalny, aby można mu nadać ochronę. Formaty telewizyjne składają się z szeregu

elementów, i to właśnie one będą podlegały ochronie, będąc zbiorem utworów składających się na format. 

 Ochronie podlegają nie tylko pomysły na nowy serial bądź program telewizyjny, ale również twórczość

innych osób. Przed przystąpieniem do realizacji projektu warto przeprowadzić szerokie badanie, aby mieć

pewność, że nie narusza on cudzej pracy. Nowe pomysły są bowiem w dużej mierze oparte na starych

koncepcjach i podobieństwach, które są przypadkowe lub nieuniknione (np. różne wariacje quizów i

teleturniejów).

Dokumentacja procesu twórczego

Od samego początku należy dokumentować wszystkie czynności związane z rozwojem formatu. Warto z

każdego spotkania sporządzać szczegółowe protokoły i na każdym etapie sprawdzać, czy pomysły

pochodzą od członków swojego zespołu czy zewnętrznych konsultantów. 

Autorzy: Piotr Nikołajuk, Katarzyna Ciepiela-Cebula 

Młodzi producenci telewizyjni mający pomysł na własny serial lub teleturniej, które mogą

okazać się hitem kolejnej jesiennej ramówki, przystępując do jego realizacji, powinni

pamiętać o kilku ważnych aspektach.

49

https://skplaw.pl/zespol/piotr-nikolajuk/
https://skplaw.pl/zespol/katarzyna-ciepiela/
https://skplaw.pl/zespol/katarzyna-ciepiela/


Ochrona pomysłów

Ekscytacja realizacją nowego projektu jest wskazana, ale niech nie przysłoni dbania o ochronę swojego

pomysłu. Informacje należy udostępniać na zasadzie need-to-know, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest

to konieczne, i możliwie najmniejszej grupie odbiorców. Pamiętać należy o tym, aby nigdy nie przekazywać

pełnych informacji dotyczących projektu. Ważnym aspektem chroniącym nasz koncept jest zawieranie

umów NDA przed spotkaniami z potencjalnymi partnerami. Również podwykonawcy są częstym źródłem

wycieków informacji, dlatego należy zapewnić, aby każdy, kto wnosi wkład z zewnątrz, w podpisywanej

umowie zobowiązał się do zachowania poufności.

Rejestracja domen i profili sieci społecznościowych

O czym warto pamiętać, przystępując do działań promujących nasz projekt w Internecie? O

zarejestrowaniu nazw swojego formatu jako adres WWW w możliwie jak największej liczbie form. O

utworzeniu kont w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram), co nie tylko chroni przed

cybersquattingiem, ale będzie również wyraźnym przejawem własności wypracowanej koncepcji.

Rejestracja znaku towarowego

Tytuły i charakterystyczne wyrażenia „catchphrases” mogą być rejestrowane jako słowne znaki towarowe,

natomiast logotypy mogą być chronione jako graficzne znaki towarowe. Warto rozważyć również rejestrację

we FRAPA – międzynarodowej organizacji chroniącej i promującej formaty.

Biblia formatu

Niezbędnym elementem każde-go formatu jest tzw. biblia. W praktyce jest to zbiór zasad, które opisują

pomysł i umożliwiają jego realizację. Im bardziej jest szczegółowa, tym łatwiej ją chronić przed

naruszeniami. Należy oznaczyć ją jako „poufną” i zwrócić uwagę na strukturę formatu – to właśnie ona

może być wyjątkowa. 
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Prawa zwierząt na planie filmowym

W Polsce podstawowym aktem regulującym prawa zwierząt jest ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku.

Zgodnie z nią zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą, natomiast

człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę oraz opiekę. Ustawa określa też szczególne warunki

wykorzystywania zwierząt do celów filmowych. Co oczywiste – zadania związane z rolą odgrywaną przez

zwierzę na planie filmowym nie mogą stanowić zagrożenia dla jego życia, zdrowia ani powodować

cierpienia. Wymagane jest, aby warunki występu zwierzęcia w ramach filmu były określone w

przygotowanym przez producenta programie (scenariuszu) zatwierdzonym przez Głównego Lekarza

Weterynarii albo wskazaną przez niego osobę. Pod żadnym pozorem nie można używać farmakologicznych

i mechanicznych metod oraz środków dopingujących w celu osiągnięcia pożądanego zachowania

zwierzęcia na potrzeby kręconej sceny. Równie istotną kwestią jest zapewnienie zwierzęciu czasu na

wypoczynek, w szczególności zabronione jest wykorzystywanie zwierząt na planie bezpośrednio po

transporcie, bez regeneracji wypoczynkowo-ruchowej. Producent zobowiązany jest do zapewnienia

zwierzęciu odpowiedniej opieki lekarsko-weterynaryjnej. Ustawa określa też warunki przetrzymywania

zwierząt wykorzystywanych do celów filmowych – zwierzęta powinny być przetrzymywane, hodowane i

prezentowane jedynie w stadninach oraz miejscach przeznaczonych do tych celów, pod nadzorem Inspekcji

Weterynaryjnej. Warunki w takim miejscu muszą gwarantować bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Celowość drastycznych scen z udziałem zwierząt w filmach

Ustawa zabrania propagowania lub upowszechniania drastycznych scen za-bijania, zadawania cierpienia

lub innej przemocy ze strony człowieka, której ofiarami są zwierzęta, chyba że sceny te mają na celu

napiętnowanie okrutnego zachowania wobec zwierząt. Odwołując się do kontrowersyjnych scen z

wykorzystaniem zwierząt, należy przypomnieć scenę śmiertelnego upadku z urwiska konia w „Popiołach”

Andrzeja Wajdy, która w wersji cyfrowej z 2014 roku już się nie znalazła. Nie sposób nie przypomnieć w tym

miejscu również sceny rytualnego zabicia wołu w „Czasie Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli. W historii

kina wiele jest podobnych scen, jednak trudno przyrównywać je do sceny z filmu Teda Kotcheffa „Na krańcu

świata”, przedstawiającej niezwykle krwawe polowanie na kangury. Sceny użyte w filmie zostały nakręcone

podczas prawdziwego polowania przeprowadzonego przez uprawnionych myśliwych. 

Obecność zwierząt na planie filmowym może mieć daleko idące konsekwencje.  Dobrym tego

przykładem jest opowiadający o świecie wyścigów konnych serial „Luck” z Dusti-nem

Hoffmanem. Śmierć trzech koni przy zdjęciach do seria-lu sprawiła, że pierwszy sezon nie

doczekał się kontynuacji. Z kolei duże koszty i konieczność zapewnienia zwierzętom

odpowiednich warunków zmusiły członków grupy Monty Python do zastąpienia koni

odgłosem stukania o siebie łupinami kokosa. Jakkolwiek tak absurdalne rozwiązanie możliwe

było w slapstickowej konwencji Monty Pythona i „Świętego Gralla”, to większość gatunków

filmowych nie pozwala na taką kreatywność. Jakie zatem obowiązki prawo nakłada na

producenta, który chce wykorzystać zwierzęta na planie filmowym?
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Co więcej – Australijskie Królewskie Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Okrucieństwu Wobec

Zwierząt wręcz zachęcało reżysera do zarejestrowania okrucieństwa wobec zwierząt w nadziei, że materiał

nakłoni australijski rząd do zakazania polowań na kangury. Pomimo tego, że polowanie odbyłoby się

niezależnie od tego, czy film byłby realizowany, to okrucieństwo, którego świadkiem jest widz, szokuje.

Dramatycznego obrazu dopełnia to, że zgodnie z relacją reżysera, nie mogąc znieść rzezi, ekipa fil-mowa

sabotowała polowanie, uszkadzając lampę używaną do rozpraszania mroku nocy i oślepiania zwierząt.

Australijski kodeks etyczno-prawny traktowania zwierząt na planie filmowym

Wracając do kwestii etyczno-prawnych, trzeba zaznaczyć, że ustawa wyznacza jedynie niezbędne minimum

traktowania zwierząt na planie filmowym. Ciekawym przykładem dokumentu regulującego standardy

etyczne bardziej szczegółowo jest Code of practice for the welfare of film animals australijskiego stanu

Wiktoria. Zgodnie z nim na planie filmowym nie powinno się wykorzystywać zwierząt chorych lub rannych.

Ponadto należy unikać czynników, które mogą źle wpłynąć na zwierzę, jak efekty specjalne, których

wykorzystanie może zwierzę narazić na niepotrzebny stres. Co więcej – zwierzęta nie powinny być

narażane na wysoką lub niską temperaturę, hałas lub oślepiające światło. Szczególną uwagę należy

zwrócić na wykorzystanie zwierząt młodych jako bardziej wrażliwych. W celu oszczędzenia czasu,

potrzebnego na wykonanie zdjęć z wykorzystaniem zwierzęcia, istotne jest zapoznanie trenera lub

właściciela zwierzęcia ze scenariuszem scen, w których zwierzę będzie brało udział, aby miał on możliwość

odpowiedniego przygotowania zwierzęcia jeszcze przed dniem zdjęciowym – ale to już filmowe abecadło. 

Podsumowując, trzeba podkreślić, że fraza „żadne zwierzę nie ucierpiało przy produkcji tego filmu” to nie

tylko PR-owy i marketingowy element napisów końcowych. Obowiązek przestrzegania odpowiednich

standardów produkcji filmowej z udziałem zwierząt wynika z prawa, a nie-przestrzeganie przepisów ustawy

o ochro-nie zwierząt grozi poniesieniem odpowiedzialności karnej, w tym: grzywną, karą ograniczenia

wolności lub nawet karą po-zbawienia wolności.
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Kanał na YouTube jako usługa VOD – obowiązek zgłoszenia i inne
wymogi wynikające z Ustawy o Radiofonii i Telewizji.

świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej;

polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu;

której katalog jest ustalony przez podmiot dostarczający usługę.

Dotychczas wiele osób prowadzących swoje kanały na platformach udostępniania wideo pomijało

obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Było to wynikiem m.in.

bierności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nie egzekwowała dotychczas od takich osób stosowania

się do przepisów ustawy w zakresie audiowizualnych usług medialnych na żądanie (czyli usług VOD). Do

niedawna nie było również obowiązku wpisu do wykazu podmiotów świadczących usługi VOD, wobec

czego ewentualne działania Krajowej Rady w tym zakresie były utrudnione.

Obowiązek zgłoszenia o wpis do wykazu dostawców VOD wprowadzony został ostatnią nowelizacją

ustawy o radiofonii i telewizji, która weszła w życie 1 listopada 2021 r. Pomimo że zmiany nie dotyczyły

samego zakresu audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, Krajowa Rada jasno stwierdziła, że zakres

definicji usługi VOD obejmuje także kanały prowadzone na platformach udostępniania wideo.

Zgodnie z ustawą, audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa:

Oznacza to, że jeśli kanał na platformie udostępniania wideo udostępniany jest w ramach prowadzonej w

tym zakresie działalności gospodarczej (co jest częste w przypadku influencerów lub producentów),

powinien on spełniać wszystkie wymogi ustawy o krajowej radzie radiofonii i telewizji. Ma to szczególne

znaczenie w przypadku kanałów cechujących się dużym stopniem zorganizowania, komercyjnym

charakterem oraz dużymi zasięgami.

Autorzy: Paweł Myrda, Marlena Kudła

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała komunikat, w którym przypomina o obowiązku

zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego przez Przewodniczącego Krajowej Rady

Radiofonii i Telewizji. W komunikacie potwierdzono również, że – po spełnieniu określonych

przesłanek – obowiązek zgłoszenia, a w konsekwencji i inne obowiązki spoczywające na

dostawcach VOD, obejmują również podmioty prowadzące profesjonalne kanały na

portalach udostępniania wideo, w tym na popularnej platformie YouTube.
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Termin na zgłoszenie o wpis do wykazów dla podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne

na żądanie (dostawcy VOD) oraz dostawców platform udostępniania wideo, którzy prowadzili działalność

w dniu 1 listopada 2021 r. upływa 1 lutego 2022 r. W przypadku podmiotów, które dopiero rozpoczną

działalność, zgłoszenia należy dokonać nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia dostarczania usług

VOD czy dostarczania platformy wideo.

Zgłoszenie to ma wyłącznie charakter formalny – uzyskanie wpisu nie warunkuje możliwości dostarczania

treści VOD, ale w przypadku braku zgłoszenia, Krajowa Rada będzie mogła nałożyć karę pieniężną w

wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Pamiętać należy, że oprócz obowiązku uzyskania wpisu do wykazu, prowadzenie usługi VOD wiąże się z

szeregiem innych ograniczeń i obowiązków, w tym dotyczących składania do Krajowej Rady corocznego

sprawozdania finansowego, ograniczeń i oznaczania przekazów handlowych, ochrony konsumentów,

małoletnich i udogodnień dla niepełnosprawnych.
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O ostatnich zmianach w zakresie wymogów dotyczących usług VOD pisaliśmy m.in. w artykule: „Nowe

obowiązki dostawców treści wideo już w listopadzie!” 

 

Komunikat KRRiT: https://www.gov.pl/web/krrit/obowiazek-zgloszenia-o-wpis-do-wykazow-dla-dostawcow-

vsp-i-vod
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Wspieramy przedstawicieli branż kreatywnych na każdym etapie realizacji ich przedsięwzięć. Mamy na

swoim koncie kilkaset projektów: audiowizualnych, związanych z nowymi technologiami, danymi osobowymi,

własnością przemysłową czy komercjalizacją badań. Mamy również doświadczenie w obsłudze klientów z

branży farmaceutycznej, aptecznej i funduszy inwestycyjnych, a także z zakresu restrukturyzacji i transakcji

M&A. W DNA naszej firmy prawniczej pozostaje także prowadzenie spraw związanych z ochroną renomy

osób i firm oraz reprezentacja w sporach z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, dóbr

osobistych i w sprawach gospodarczych.

Jeden z filarów firmy stanowi zespół IP/TMT, wielokrotnie nagradzany i rekomendowany m.in. w rankingach

Chambers, IP Stars, Legal 500, Media Law International. Jesteśmy partnerem prawnym rozumiejącym

biznes i skutecznie wspierającym klientów w znajdowaniu rozwiązań w obliczu wyzwań, z którymi mierzą się

w dynamicznie zmieniającym się świecie.

O nas.
Jesteśmy wszechstronną firmą prawniczą, wyspecjalizowaną w doradztwie dla sektora

kreatywnego, mediów, nowych technologii, life science oraz innowacji w nauce i biznesie.
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