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TECHNOLOGIA, WOLNOŚĆ I PRAWO OCHRONY 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Streszczenie

Artykuł stanowi analizę funkcjonalną i normatywną zjawiska własności 
intelektualnej i jej ochrony w związku z rewolucją technologiczną wynikającą 
z masowego wykorzystania Internetu i technologii mu towarzyszących. Autor 
dokonuje analizy własności intelektualnej w ujęciu zasobowym i przedstawia 
wyniki własnych badań dotyczących udziału wynagrodzeń uprawnionych 
w korzyściach z tytułu rozporządzania tym kapitałem. Autor zwraca uwagę na 
konfl ikt interesów indywidualnych i społecznych w sferze ochrony własności 
intelektualnej. Podkreśla też zmiany zachodzące w strukturze korzystania z wła-
sności intelektualnej i wskazuje na ich konsekwencje. W artykule wyjaśniono 
mechanizm negatywnego wpływu obecnego systemu ochrony własności na 
warunki ekonomiczne rynków nauki i kultury oraz zasygnalizowano koncepcję 
nowej architektury ochrony własności intelektualnej. 
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autorskie.
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Wartość własności intelektualnej

Własność intelektualna jest jedynym rodzajem zasobu, który nie zużywa się 
w wyniku korzystania. Korzystanie z produktów informacyjnych przez jednego 
użytkownika nie obniża zdolności innych do ich używania. Te ustalenia leżą 
u podstaw dyskusji na temat braku rywalizacji korzystających z własności 
intelektualnej. Brak takiej rywalizacji nie wywołuje społecznych strat, a wręcz 
przeciwnie, masowy dostęp do innowacji wywołuje dodatkową produktyw-
ność, zwiększa skalę i poziom dobrobytu i otwiera drogę do dalszych innowacji. 

Brak jest jednoznacznych wyliczeń dotyczących wartości własności inte-
lektualnej na świecie. W porównaniu z innymi zasobami, jak ziemia, pieniądz 
czy siła ludzka, własność intelektualną opisuje się zdecydowanie trudniej, tak 
w kategoriach ilościowych, jak i jakościowych. Należy zauważyć, że istniejące 
rejestry obiektów własności intelektualnej zawierają zaledwie niewielką część 
tego zasobu, często ukrytego w podmiotach gospodarczych, lub nieujawnionych 
przez indywidualnych twórców. Odrębnym i jeszcze trudniejszym problemem 
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jest wycena wartości obiektów własności intelektualnej. Niektórzy teoretycy 
twierdzą, że obecna wartość własności intelektualnej znacznie przewyższa 
wartość zasobów materialnych ludzkości: nieruchomości (w tym gruntów), 
rzeczowe aktywa trwałe i kapitał razem (Idris 2004). W krajach uprzemysło-
wionych gwałtownie rośnie odsetek PKB przypadający na produkty związane 
z informacją, wiedzą i innowacją, jak oprogramowanie, fi lmy, muzyka, farma-
ceutyki i bazy danych. Sposób i zakres ochrony własności intelektualnej ma 
istotny wpływ na wartość kapitału intelektualnego. 

Badania przeprowadzone przez autora na podstawie systemów stawek mi-
nimalnych stosowanych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi (i pokrewnymi) w Polsce, cenników producentów oraz wysoko-
ści marż dystrybucyjnych pozwalają stwierdzić, że rzeczywiste przychody 
wszystkich uprawnionych (twórców, wykonawców itd.) stanowią niespełna 
10% kosztów ponoszonych przez użytkowników (między 8% a 10%, w zależ-
ności od rodzaju przemysłu – najwyższe w przemyśle fi lmowym, najniższe 
w działalności księgarskiej). 

Postawa społeczna wobec ochrony własności intelektualnej
Trzeba zauważyć, że postawa społeczna wobec zjawiska ochrony własności 

intelektualnej nie jest jednorodna. System prawa autorskiego stał się ważnym 
polem bitwy dla grup interesu, polityków i wyodrębnionych środowisk tworzą-
cych współczesne społeczeństwa obywatelskie. Wspomniany konfl ikt występuje 
ze zmieniającym się w czasie natężeniem, które jest uzależnione od etapu cyklu 
innowacyjności technologicznej i intensywności korzystania z przedmiotów 
ochrony. 

W szczególności trzeba zwrócić uwagę na różnice kulturowe, które deter-
minują różne podejście do ochrony własności intelektualnej w poszczególnych 
krajach przy transgranicznym charakterze współczesnej gospodarki oraz inter-
nacjonalizacji rozwiązań prawnych i instytucji ochronnych. Prawa jednostki 
występują tu w konfl ikcie wobec praw wspólnotowych. Okoliczność ta wynika 
z faktu, że żaden z istniejących na świecie formalnych systemów ochrony nie 
zdołał pogodzić interesów wynikających z  tych dwóch perspektyw (Lessig 
2004). 

W sporze o status własności intelektualnej istnieją dwie wielkie teorie: de-
ontologiczna (nauka o powinnościach i obowiązkach) i teleologiczna (celowa).

Poglądy odnajdujące swoje źródła w teoriach deontologicznych nawiązują 
do prawa naturalnego i jego uzasadnienia. Rozstrzyganie, czy norma prawna, 
decyzja, czy działanie są dobre lub złe opiera się w tej koncepcji na ocenie 
wspólnotowych wartości moralnych, bez względu na ich skutki dla indy-
widualnych poglądów czy wartości. W ramach tej koncepcji, śladem Johna 
Locke’a, należy uzasadnić naturalne prawo jednostki do posiadania, w tym 
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zabezpieczenia własności. W koncepcji Locke’a nawet ograniczenie tempa 
rozwoju gospodarczego nie stanowi należytego uzasadnienia dla ograniczenia 
lub naruszenia indywidualnego prawa posiadania. Podobne wnioski można 
wyciągnąć na podstawie analizy poglądów Kanta czy Hegla (Salzberger 2011). 

Trzeba przy tym zauważyć, że ograniczenia formalne w dostępie do wła-
sności intelektualnej hamują rozwój społeczny i gospodarczy. A jednocześnie 
zwolennikami restrykcyjnej ochrony nie są współcześnie sami twórcy. Po stro-
nie centralnego systemu regulacyjnego stoją wielkie przemysły informacyjne, 
które bogacą się, obudowując swoimi kosztami wynagrodzenia rzeczywistych 
twórców. 

W porządku teleologicznym ochrona własności intelektualnej jest uzasad-
niona społeczną użytecznością. Myślenie wspólnotowe prowadzi do wykre-
owania sprawiedliwego (solidarnego) społeczeństwa i wartościowej kultury. 
Zakłada bowiem, iż występujące w tym porządku zasady i instytucje prowokują 
jednostkę do otwartości i współpracy. 

Centralny system regulacyjny (system prawa) ma sens w przypadku groźby 
zakłócenia równowagi podażowo-popytowej, ograniczenia praw obywatelskich 
lub ważnego interesu społecznego. W przypadku własności intelektualnej jedy-
nym powodem działania centralnego systemu jest ochrona własności. 

Jednocześnie wartością innowacji i twórczości jest jej powszechna, spo-
łeczna dostępność. Bez takiej dostępności, przedmioty kapitału intelektual-
nego zaczynają tracić sens tak dla ich użytkowników, jak i kreatorów. Rozwój 
intelektualny, kreatywność i  innowacyjność stanowią korzyści społeczne 
same w sobie. Skutkują rozwojem społecznym. Zawartość Internetu dowodzi, 
że ludzka jednostka dąży do samorealizacji intelektualnej, a ograniczanie 
jej dostępu do zasobu własności intelektualnej wywołuje negatywne skutki 
społeczno-ekonomiczne.

Ta fi lozofi czna, ale także ekonomiczna dyskusja wywołuje spór obroń-
ców własności intelektualnej i zwolenników istnienia domen publicznych. Za 
domenę publiczną uznaje się twórczość nie podlegającą ochronie, do której 
majątkowe prawa autorskie wygasły lub nie były przedmiotem ochrony (przez 
ich upublicznienie). Utwory stanowiące domenę publiczną są dostępne bezpłat-
nie. Koncepcja domeny publicznej nie znajduje odzwierciedlenia w systemie 
prawnym, jest określeniem potocznym, nazwą fi lozofi i działalności społecznej, 
która wskazuje swobodny dostęp do własności intelektualnej za niezbędny 
warunek rozwoju kultury i nauki. Zwolennicy koncepcji domeny publicznej 
wskazują, że społeczny system ochrony własności intelektualnej powinien 
stanowić rozsądny kompromis między interesami uprawnionych (twórców, 
producentów) i całego społeczeństwa. 

Rozwój koncepcji domeny publicznej sprawia, że w społecznej debacie 
coraz częściej dyskutowane są zagadnienia wykluczenia oraz odchodzenia 
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od rywalizacji. Zagadnienie wykluczenia jednostek z dostępu do własności 
intelektualnej obejmuje także wątek społecznych kosztów takiego wykluczenia. 
Analizuje się skutki tego zjawiska, ale także koszty, które system i indywidu-
alni uprawnieni muszą ponosić, aby sprawować ochronę nad swoim zasobem 
własności intelektualnej. Obchodzenie tych zabezpieczeń (kopiowanie muzyki, 
oprogramowania, leków) jest łatwe i powszechne, a skala tego zjawiska jest 
tym większa, im większy jest udział praw majątkowych w cenach produktów. 
Przy tym skala nieuprawnionego korzystania (nawet w zakresie osobistego 
użytku) zniechęca twórców i  innych uprawnionych do inwestycji nie tylko 
w ochronę, ale przede wszystkim w samą twórczość. Coraz częściej dowodzi 
się, że społeczne koszty wykluczenia z dostępu do własności intelektualnej są 
wyższe aniżeli przychody z ich eksploatacji. 

W publicznej debacie często uzasadnia się konieczność tworzenia cen-
tralnych regulacji i form interwencji, a tym samym systemu prawa własności 
intelektualnej jako zachęty dla tworzenia nowych produktów informacyjnych. 
Jednak taka teza ma także swoich otwartych przeciwników. Steven Breyer, 
profesor Harvardu i sędzia Sądu Najwyższego USA, już od lat 70. kwestionuje 
zasadność ochrony praw autorskich i wskazuje, że twórcy dysponują naturalną 
przewagą nad konkurentami m.in. w postaci wcześniejszego momentu w czasie, 
w którym mogą wprowadzić do obrotu swoje produkty (Breyer 1970). Pogląd 
ten, choć znajdujący uzasadnienie, wskazuje jednak na intencję uznawania 
twórcy za jednoczesnego menadżera praw do tej twórczości, co budzi już po-
ważne zastrzeżenia, tak systemowe, jak i funkcjonalne. 

Zmiany w strukturze korzystania z własności intelektualnej

Rozwój technologii informatycznych powoduje powstawanie nowych pro-
duktów informacyjnych i produktów bazujących na twórczości intelektualnej. 
Równocześnie komputer i  technologia informatyczna prowokują zjawisko 
kopiowania, stanowiące w układzie gospodarczym formę produktu substytu-
cyjnego – jest łatwe do przeprowadzenia i tanie. Tradycyjne systemy ochrony 
własności intelektualnej są źle przystosowane do zmieniającego się środowiska 
korzystania. 

Konieczność stosowania systemu ochrony własności intelektualnej jest 
uzasadniana łatwością kopiowania. Wskazuje się, że przed wynalazkiem 
Gutenberga taka konieczność nie istniała. Jednocześnie ten argument wyko-
rzystywany na rzecz utrzymywania restrykcyjnego systemy ochrony, coraz 
mniej sprawdza się w praktyce, albowiem rozwój technologii cyfrowej nie tylko 
coraz bardziej ułatwia kopiowanie, czyniąc system ochrony coraz droższym, 
ale także wprowadza nowe formy korzystania z własności intelektualnej, nie 
przywidziane dotychczas w prawie własności intelektualnej, wymuszając albo 
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sankcjonowanie niekontrolowanego korzystania, albo budowanie wciąż wyż-
szych murów ochronnych dla własności intelektualnej. 

Środowisko cyfrowe obejmujące coraz szersze dziedziny ludzkiej aktyw-
ności zmniejsza koszty komunikacji i udostępniania utworów, umożliwiając 
nowe sposoby produkcji i dystrybucji informacji. To nowe otoczenie może 
zastąpić i dynamicznie zastępuje przemysł informacji XX wieku. Nowa jakość 
w przemyśle informacji to nie tylko technologia, ale także odmiennie rozumia-
na społeczność, występująca w sprzężeniu zwrotnym twórczości i eksploatacji 
wytworów własności intelektualnej. Pojawiają się coraz częstsze i coraz bardziej 
spektakularne przypadki społecznego współtworzenia własności intelektual-
nej, czego najlepszym dotychczas przykładem jest system operacyjny Linux, 
powstały w wyniku twórczego wkładu tysięcy użytkowników pochodzących 
z całego świata, którzy dobrowolnie, bez wynagrodzenia, przystąpili do tego 
projektu. Innym interesującym przykładem jest realizacja działalności fonogra-
fi cznej przez zespoły z pominięciem profesjonalnych wydawców, a z wykorzy-
staniem zaangażowania fanów, w tym w postaci zakupu „cegiełek”, z których 
pokrywane są koszty produkcji i zwielokrotnienia nagrania. 

Powszechne możliwości wytwarzania treści idą w parze ze zmianą spo-
sobu korzystania z nich, w tym także dystrybucji. Współcześnie większość 
dystrybucji muzyki, prasy, czy książek przeniosła się już do sieci i tradycyjne 
nośniki stały się jedynie obiektem kultu. Papierowa książka jest obecnie na 
świecie jedynie synonimem popularności jej twórcy, większość tytułów 
z przyczyn ekonomicznych, technicznych i funkcjonalnych przyjmuje jedynie 
formę e-booka. 

Rozpowszechnianie utworów on-line jest współcześnie najczęściej reali-
zowane przez osoby fi zyczne, nie dla zysku. Zachodzi w zamkniętych środo-
wiskach, ma charakter wzajemny i bardzo często dotyczy twórczości własnej. 
Twórcy i użytkownicy nie mają poczucia, że naruszyli w ten sposób czyjekol-
wiek prawa. Nie generują natomiast kosztów stanowiących opłaty pobierane 
przez pośredników, w żadnym stopniu nie służących rozwojowi twórczości. 

Cyfrowa dystrybucja treści minimalizuje koszty przesyłu, wyklucza 
konieczność produkcji materialnych nośników oraz ich magazynowania, 
uelastycznia proces rozliczania należności z majątkowych praw autorskich 
(jedynie do pobrań realnie sprzedanych), a w konsekwencji znacząco obniża 
liczbę pośredników i innych podmiotów uczestniczących w przychodach ze 
sprzedaży utworów. Rola tradycyjnych pośredników obniża się lub jest całko-
wicie eliminowana i zastępowana niskokosztowymi aplikacjami cyfrowymi. 
Analogiczne zmiany, choć z mniejszą dynamiką (ze względów organizacyjno-
-technicznych) występują w dziedzinie własności przemysłowej

Przy tych zmianach powstaje podstawowa wątpliwość, jak obecnie chronić 
własność intelektualną, a jeszcze wcześniej pytanie – po co? 
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Paradoksy ochrony

Wadliwie, nadmiernie restrykcyjnie skonstruowane systemy ochrony wła-
sności intelektualnej skutkują ograniczeniem innowacyjności i powstawaniem 
szarych stref, poza kontrolą systemu. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę 
na paradoks dostępności własności intelektualnej. Im silniej chronione jest 
rozwiązanie, tym mniejsza jest jego dostępność, a koszty jego wytworzenia 
w jednostkowej cenie sprzedaży wyższe. To dalej napędza spiralę niedostęp-
ności takiego rozwiązania i czyni korzystanie z niego coraz mniej opłacalnym. 
Za przykład można podać produkty farmaceutyczne – drogie, bo wytwarzane 
przez monopolistów i  sprzedawane w  wysokich cenach (dla zapewnienia 
zwrotu nakładów z inwestycji w rozwój), a zatem niedostępne dla większości 
klientów, co zmniejsza wolumen sprzedaży. To samo rozwiązanie (np. che-
miczne) zastosowane w masowej produkcji przedsiębiorstw konkurencyjnych 
skutkowałoby znacznym obniżeniem udziału jednostkowego kosztu innowacji 
w cenie produktu, zwiększyłoby jego dostępność, przy uzyskaniu tej samej 
wartości przychodu na pokrycie kosztów innowacji. 

Oczywiste jest, że dążenie do ochrony jest uwarunkowane dążeniem do 
zysku przez (przynajmniej) zwrot nakładów na daną innowację. Z innowa-
cyjnością mamy do czynienia najczęściej w przedsiębiorstwach wytwórczych. 
Przedsiębiorstwa uznają rozwiązania za swój kapitał intelektualny, który ma 
prowadzić do przewagi strategicznej takiego przedsiębiorstwa na rynku. Jednak 
w wielu przypadkach nie udaje się odzyskać nakładów poniesionych w procesie 
wytwarzania wynalazku (innowacji i rejestracji). Jest to jednak okoliczność 
niezależna od systemu ochrony. Jeśli bowiem charakter innowacji okaże się 
ekonomicznie nieuzasadniony wobec kosztów związanych z jej wytworzeniem, 
ryzyko takie w sposób oczywisty obciąża twórców (lub przedsiębiorstwa, jako 
zleceniodawców wynalazku) i żaden system ochrony własności intelektualnej 
tego nie zmieni. System ochrony własności intelektualnej nie gwarantuje 
bowiem zwrotu z inwestycji, podobnie jak przedsiębiorstwo nie ma żadnych 
gwarancji w dowolnej innej sferze działalności gospodarczej. 

Warto przy tym zwrócić uwagę, że system ochrony własności intelektualnej 
i jego formy pozostają w bardzo bliskim związku z kategorią czasu (zdolności 
wdrożenia innowacji w najkrótszym możliwym czasie). Eksploatacja praw 
z własności intelektualnej zachodzi wprost proporcjonalnie do aktualności 
innowacji. Zasada ta ma zastosowanie tak w sferze własności przemysłowej, 
jak i praw autorskich. Audycje realizowane w określonych formatach cieszą się 
największym zainteresowaniem widzów w okresie ich innowacyjności. Kolejne 
edycje oraz modyfi kacja formatu zmniejsza oglądalność. 

Coraz bardziej istotnym zasobem przedsiębiorstwa staje się zatem nie tylko 
sama własność intelektualna, ale zdolność (formy i procedury) jej ochrony. 
Standardowo, opierając się na systemach normatywnych większości krajów, 
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przedmiotem ochrony jest forma innowacji, wytwór, jednak dla uszczelnienia 
ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa podejmują także działania 
zmierzające do ochrony idei (pomysłów, koncepcji) leżących u podstaw tych 
rozwiązań formalnych. 

W światowej debacie na ten temat pojawia się nawet pojęcie architektury 
ochrony własności intelektualnej, świadczące o wielowymiarowości tego pro-
blemu, jego komplikacji, ale także estetyce, a zatem charakterze kontaktów 
w benefi cjentami. 

W zakresie eksploatacji obiekty prawa autorskiego poważnie odróżniają 
się od wynalazków i innych przedmiotów prawa własności przemysłowej. Do-
tyczy to sposobów eksploatacji, jak też różnic w zakresie sposobów i kosztów 
uzyskiwania ochrony. 

Przemysł i innowacja

Rozwój przemysłu informacyjnego (wliczając do niego nie tylko twórczość 
artystyczną, ale także handel własnością przemysłową) zdecydowanie zdyna-
mizował się w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku. Wytwarzanie dzieła lub 
prototypu i udostępnianie możliwości jego komercyjnego zwielokrotnienia 
innym osobom i podmiotom, bez możliwości (lub chęci) uczestniczenia w ich 
umasowieniu sprowadza działalność innowacyjno-kreatywną do fi nansowego 
efektu, zabijając radość tworzenia i zwykłą ludzką radość dzielenia się swoim 
geniuszem. 

Trzeba podkreślić, iż w takich krajach, jak Polska, większość środków na 
badania i rozwój pochodzi z budżetu państwa i jest centralnie dystrybuowana 
między instytuty naukowe, uczelnie i naukowców. Efektem tego rodzaju systemu 
jest niska jakość i niska innowacyjność wytworów nauki. System rozwoju nauki 
bazujący na centralnym fi nansowaniu instytutów badawczych i wyższych uczel-
ni, niezależnie od obiektywnych wyników innowacyjności tych instytucji, jest 
wsteczny i szkodliwy. Przy takim systemie efekty tych prac powinny być dostępne 
publicznie. Obecnie twórcy otrzymują wynagrodzenia niezależnie od jakości 
ich pomysłów i ich realizacji, zatem nawet czynnik dobrej płacy za dobre efekty 
nie ma w tym przypadku zastosowania. Na świecie tendencja ta jest odmienna, 
występuje naturalna otwartość nauki na potrzeby przemysłu, który poddaje się 
dodatkowo systemom motywacji do inwestowania w rozwój (głównie w formie 
odpisów podatkowych). Przedsiębiorca jest gotów fi nansować działalność inno-
wacyjną nauki, bo wie, że dzięki temu realizuje swój interes gospodarczy. 

W każdym języku można znaleźć przysłowie odpowiednie do polskiego 
„potrzeba jest matką wynalazku”. Najsilniejszym motywatorem innowacji jest 
potrzeba zmian, odczuwana zarówno na poziomie indywidualnym (twórców, 
wynalazców), jak i korporacyjnym. Przy tym przedsiębiorstwa skupione na 
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wytwarzaniu, przeznaczają na badania i rozwój środki znacznie bardziej efek-
tywnie, aniżeli scentralizowany system państwowy. 

Odpowiednio skonstruowany system ochrony własności intelektualnej 
stanowi zachętę do innowacyjności, gwarantuje bowiem uzyskanie wyna-
grodzenia za innowacyjne rozwiązania odpowiednie do zakresu korzystania 
z nich. Jeśli zatem wynalazek ma jedynie charakter formalny, nie skutkuje 
ograniczeniem kosztów lub przyrostem obrotów, nie będzie wykorzystywany, 
a  jego twórca się na nim nie wzbogaci. Niewystarczająco innowacyjne lub 
spektakularne rozwiązania skutkują powstawaniem form alternatywnych 
i substytutów, nie poddających się ochronie własności intelektualnej, a często 
lepszych, od tych zawierających rozwiązania chronione. Jeśli natomiast roz-
wiązanie okaże się przydatne do tego stopnia, że będzie źródłem zysków dla 
korzystających, twórca będzie miał w nich swój udział. Na podobnej zasadzie 
można wyobrazić sobie, że popularność utworu (mierzona liczbą zakupionych 
egzemplarzy, liczbą emisji telewizyjnych czy radiowych, liczbą pobrań – od-
płatnych lub bezpłatnych) winna skutkować odpowiednim wynagrodzeniem 
dla jego twórcy. Okoliczność ta jest niezależna od kwestii systemu poboru 
tych wynagrodzeń i ich dystrybucji, o którym należy dyskutować odrębnie, 
albowiem niesie on ryzyko powstawania monopoli.

Podejście liberalne prezentowane jest we wszystkich dziedzinach własności 
intelektualnej. W ostatnich kilkunastu latach dużą karierę zrobiło określenie 
„wolne oprogramowanie”. Określenie to, wbrew licznym interpretacjom, nie 
odnosi się jednak do bezpłatności dostępu (choć jej nie wyklucza), a wolności 
korzystania. Wolność oprogramowania obejmuje możliwość uruchamiania go 
w dowolnym celu, prawo do analizowania działania programu i dokonywania 
w nim zmian (co wymaga dostępu do kodów źródłowych), w tym udoskona-
lania go, a także wolność zwielokrotniania i rozpowszechniania. Alternatywą 
dla sztywnego, ustawowego systemu ochrony praw autorskich (w szczególności 
praw osobistych) nazywanego potocznie „copyright”, realizowanego najczęściej 
poprzez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jest – „copy-
left ” – nadanie oprogramowaniu (lub innemu utworowi) wolności ochronnej 
z jednoczesnym zobowiązaniem, aby wszelkie jego opracowania także pozo-
stały wolne. Od 2001 roku działa na świecie (w ok. 70 krajach, w tym w Polsce) 
system Creative Commons oferujący bezpłatnie twórcom narzędzia prawne 
i organizacyjne do zarządzania ich własnością intelektualną, w dużym stopniu 
oparte na zasadzie dobra wspólnego realizowanego przez wymianę. W tym 
systemie sam twórca określa zasady, na jakich jego twórczość ma być chroniona 
i udostępniana. Tradycyjna formuła „wszelkie prawa zastrzeżone” jest zatem 
zastępowana frazą „pewne prawa zastrzeżone”. Szacuje się, że na narzędziach 
Creative Commons opiera się obecnie ochrona około 100 milionów utworów. 

Wszelkie wspomniane alternatywne rozwiązania ochronne (jak i wiele 
innych, których autor nie wskazuje z  braku miejsca) wychodzą z  dwóch 
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podstawowych zasad cyfrowego świata: dążenia do wolności oraz społecznej 
solidarności (korzystania na równi z dzieleniem się z innymi). Badania antro-
pologiczne wskazują jednak, iż wiek i dorobek stoją w odwrotnej zależności 
do otwartości i  liberalizmu. Starsi i bardziej doświadczeni twórcy z czasem 
przechodzą na stanowiska konserwatywne i  stają się orędownikami zasad 
pełnej ochrony ich praw, w tym także majątkowych. Tak też i na polu ochro-
ny własności intelektualnej ujawnia się odwieczna, kulturowa wojna postu 
z karnawałem. 
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Technology, Freedom and the Intellectual Property Law

Summary

Th e article is a functional and normative analysis of the phenomenon of 
intellectual property and its protection in connection with the technological 
revolution stemming from the mass use of Internet and the accompanying it 
technologies. Th e author performs an analysis of the intellectual property in 
terms of resources and presents fi ndings of his own surveys concerning the sha-
re of eligible remunerations in benefi ts on account of that capital disposition. 
Th e author pays attention to the confl ict of individual and public interests in 
the sphere of intellectual property protection. He also emphasises the changes 
taking place in the structure of usage of intellectual property and points out to 
consequences thereof. In the article, he explained the mechanism of negative 
impact of the present system of property protection on the economic condi-
tions of the markets for science and culture as well as he signalled the concept 
of new architecture of intellectual property protection. 
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