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CYWILNOPRAWNA OCHRONA WŁASNOŚCI 
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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie cywilnoprawnej ochrony praw własności inte-
lektualnej w Polsce. Prawo własności intelektualnej obejmuje dział prawa cywilnego, w którym 
zawarta jest regulacja prawna dotycząca dóbr niematerialnych (intelektualnych), tj. prawo autor-
skie oraz działy regulacji dotyczących własności przemysłowej. Podstawowymi aktami polskiego 
prawa, regulującymi kwestie dotyczące własności intelektualnej, są:
1. w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej (prawa autorskiego) – usta-

wa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, 
poz. 83) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001, nr 128, 
poz. 1402);

2. w zakresie prawa własności przemysłowej – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wła-
sności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117) oraz ustawa z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. 2003, nr 153, 
poz. 1503).

Słowa kluczowe:  własność intelektualna, osobiste prawo autorskie, majątkowe prawo autorskie. 
własność przemysłowa, cywilnoprawna ochrona własności intelektualnej

Obserwacja rynku wskazuje na zjawisko malejącego znaczenia zasobów (czynni-
ków) materialnych w budowaniu wartości firmy. Czynnikiem, którego udział ma co-
raz większe znaczenie, jest umiejętność wykorzystywania zasobów niematerialnych, 
czyli kapitału intelektualnego.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)1 definiuje pojęcie 
własności intelektualnej (ang. intellectual property) jako zbiór praw odnoszących 
się w szczególności do:
• dzieł literackich, artystycznych i naukowych,
• interpretacji artystów, interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców,
• fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych,
• wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej,
• odkryć naukowych,

1 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, 
skrót WIPO) jest jedną z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ, z siedzibą w Genewie. Zajmuje 
się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, 
a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.
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• wzorów przemysłowych,
• znaków towarowych i usługowych,
• nazw handlowych i oznaczeń handlowych,
• ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Adaptując powyższą definicję do polskich uregulowań prawnych, pod pojęciem 
własności intelektualnej należy rozumieć prawa związane z działalnością intelektu-
alną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej, obejmujące:
• prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi,
• prawa do baz danych,
• prawo własności przemysłowej dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych 

i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topo-
grafii układów scalonych.

Prawo własności intelektualnej – inaczej prawo na dobrach niematerialnych 
obejmujące dział prawa cywilnego, w którym zawarta jest regulacja prawna doty-
cząca dóbr niematerialnych (intelektualnych), prawo autorskie oraz działy regulacji 
dotyczących własności przemysłowej.

Podstawowymi aktami polskiego prawa, regulującymi kwestie dotyczące wła-
sności intelektualnej, są:
1. w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej (prawa autorskie-

go) – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych (Dz.U. 2001, nr 128, poz. 1402);

2. w zakresie prawa własności przemysłowej – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. 
Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117) 
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tekst jednolity: Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503).

1. Aspekty ochrony praw autorskich

1.1. Dobra objęte ochroną praw autorskich

Dobra objęte prawem autorskim są chronione począwszy od momentu ich po-
wstania, bez konieczności dokonywania ich rejestracji. Na podstawie umów między-
narodowych ochrona ta obowiązuje we wszystkich prawie krajach świata.

Artykuł 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej pr. aut.) nie 
tylko podaje definicję utworu, ale również wymienia katalog rezultatów twórczej 
działalności człowieka. Katalog ten nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, 
że poza kategoriami tam wymienionymi również mogą powstawać inne utwory, bez 
konieczności zaszeregowywania do którejkolwiek z przywołanych grup.
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Zgodnie z tym katalogiem przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyra-
żone słowem, symbolami matematycznym, znakami graficznymi (literackie, publi-
cystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), 2) plastyczne, 
3) fotograficzne, 4) lutnicze, 5) wzornictwa przemysłowego, 6) architektoniczne, 
architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, 7) muzyczne i słowno-muzyczne, 
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, 9) audiowi-
zualne (w tym filmowe).

Należy podkreślić, że utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili 
ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną (art. 1 ust. 3 pr.aut.).

Warto zaznaczyć, że ochroną prawnoautorską objęty jest wyłącznie rezultat 
twórczej pracy człowieka, jej wynik w postaci utworu. Natomiast sam proces twór-
czej pracy, metoda pozyskania utworu czy też w innych wypadkach nowo powstała 
technika twórcza, styl lub maniera nie są już objęte ochroną. Należy podkreślić, że 
ochroną prawa autorskiego nie jest objęty pomysł. Jedynie realizacja pomysłu, któ-
ra przybierze twórczą postać i będzie mogła uzyskać ochronę prawa autorskiego, 
wtedy bowiem będziemy już mieli do czynienia z utworem powstałym na kanwie 
pomysłu.2

Zgodnie z art. 1 ust. 21 pr.aut. ochroną może być objęty jedynie sposób wyra-
żania, natomiast nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady 
działania oraz koncepcje matematyczne.

1.2. Ochrona osobistych praw autorskich

System polskiego prawa gwarantuje ochronę praw autorskich osobistych i ma-
jątkowych. Autorskie prawa osobiste reguluje art. 16 pr.aut. Z artykułu tego wynika, 
iż jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczo-
ną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w 
szczególności prawo do:

• autorstwa utworu;
• oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostęp-

niania go anonimowo;
• nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
• decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
• nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Katalog praw autorskich osobistych jest katalogiem otwartym, o czym świadczy 

wyrażenie „w szczególności” ujęte w tym przepisie.

2 Zob. A. Matlak, Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca koordynacji pewnych aspektów prawa 
autorskiego i praw pokrewnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa 
Własności Intelektualnej” 2001, z. 78, s. 161–185.
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Prawa autorskie osobiste nie podlegają ani zrzeczeniu, ani zbyciu, co ma za-
sadnicze znaczenie w wypadku umów prawno-autorskich (choć twórca może się 
zobowiązać do niewykonywania tych praw).

W literaturze przyjmuje się, że osobiste prawa autorskie są prawami „ojcostwa 
utworu”3 i obejmują przede wszystkim prawo autora do wiązania z dziełem jego 
nazwiska. Autorstwo utworu oznacza, iż twórca danego utworu uznawany jest za 
„ojca” swojego dzieła. W praktyce twórca ten ma prawo żądać od osób trzecich, 
by uznawały jego autorstwo, a także prawo występowania przeciwko osobom przy-
właszczającym sobie autorstwo danego dzieła4. Nikt więc nie może podpisywać 
się pod czyimś dziełem swoim imieniem, nazwiskiem lub nawet pseudonimem, bo 
wówczas narusza prawa twórcy do autorstwa utworu.

Autorskie prawa osobiste to zespół uprawnień, które przysługują twórcy utwo-
ru. Chronią one „intelektualny” związek twórcy z jego dziełem. Jest to rodzaj szcze-
gólnej więzi niezbywalnej i nie podlegającej zrzeczeniu się, łączącej twórcę z jego 
utworem, a wyrażającej się w prawie.

Oczywiście twórca sam może zdecydować, iż udostępnia utwór pod pseudoni-
mem lub podpisując go tylko swoimi inicjałami lub nawet udostępniać go anonimo-
wo. Najważniejszy jest jednak, iż udostępnianie przez twórcę anonimowo swojego 
działa, na przykład na własnym blogu czy stronie www, nie oznacza, iż osoba trze-
cia może z tego dzieła korzystać dobrowolnie (na przykład rozpowszechniając je 
dalej)5.

Innym prawem twórcy jest prawo do nienaruszalności treści i formy utworu 
(zwane również prawem do integralności dzieła) oraz prawo rzetelnego wykona-
nia6. Wydaje się, iż jest ono (czy raczej może być) najczęściej naruszane przez na-
bywców lub licencjobiorców. Prawo do integralności oznacza, iż utwór winien być 
rozpowszechniany takim, jakim przekazał nam go autor. Naruszeniem może być 
– przykładowo – domalowanie czegoś w obrazie, dołączenie pewnych elementów 
w grafice komputerowej, pokolorowanie zdjęć.

Kolejnym uprawnieniem twórcy jest prawo do decydowania o pierwszym udo-
stępnieniu utworu publiczności7. Prawo to oznacza, iż tylko twórca może decydo-
wać, kiedy (w jakim czasie) udostępnia szeroko pojętej publiczności swoje dzieło. 
Twórca może bowiem uznać, iż dzieło nie jest jeszcze skończone, wymaga popra-
wek lub na przykład zmieniła się sytuacja polityczna czy stan wiedzy naukowej 
na dany temat. Naruszeniem prawa twórcy będzie więc upublicznienie dzieła bez 
porozumienia z twórcą (upublicznienia w Internecie, w gazetce lokalnej).

3 Por.: M. Brzozowska, Prawo autorskie w reklamie i marketingu, Warszawa 2009, s. 52–54.
4 Zob.: tamże, s. 103–120.
5 Zob.: J. Sobczak, Prawa autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2002, s. 126–134.
6 Zob.: M. Brzozowska, dz. cyt., s. 202.
7 Tamże.
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Niezwykle istotnym uprawnieniem twórcy jest prawo do nadzoru nad korzy-
staniem z utworu. Wydaje się, iż skoro jest takie uprawnienie, to druga strona kon-
traktu powinna umożliwić twórcy przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Kwestią 
sporną jest natomiast, czy twórcy za nadzór autorski należy się wynagrodzenie. 
Wydaje się, iż zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą zdecydować, iż nadzór 
autorski jest przeprowadzony nieodpłatnie, prawo autorskie nie reguluje bowiem 
konieczności oddzielnej zapłaty za przeprowadzenie nadzoru autorskiego8.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 pr.aut. twórca, którego autorskie prawa osobiste zosta-
ły zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie 
dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się narusze-
nia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności 
aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Takim oświad-
czeniem najczęściej są przeprosiny. Mogą one być umieszczone w miejscu, gdzie 
doszło do naruszenia, w prasie lub na przykład w dzienniku telewizyjnym. Warto 
pamiętać, że miejsce umieszczenia takich przeprosin powinno być adekwatne do 
formy i miejsca naruszenia prawa (trudno bowiem oczekiwać przeprosin w telewi-
zji, gdy naruszenia prawa dokonano w gazetce wewnętrznej danej firmy czy insty-
tucji). Jak dalej stanowi art. 78 pr.aut., gdy naruszenie było zawinione, sąd może 
przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za dozna-
ną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią 
sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Warto zwrócić uwagę, że ochrona praw autorskich osobistych może być 
również realizowana po śmierci twórcy (jako że prawa autorskie osobiste chroni 
nieograniczona w czasie więź twórcy ze swoim utworem). Zgodnie z prawem au-
torskim, z takim roszczeniem wystąpić mogą: małżonek (a w jego braku kolejno: 
zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa), stowarzyszenie twórców właści-
we ze względu na rodzaj twórczości, organizacja zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi, która zarządzała prawami autorskimi zmar-
łego twórcy – chyba że twórca wyraził inną wolę we wszystkich tych trzech przy-
padkach.

W wypadku programów komputerowych zakres autorskich praw osobistych 
ma węższy zakres. Autorom programów komputerowych przysługują jedynie pra-
wa: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem 
albo do udostępniania go anonimowo (art. 74–77 pr.aut.).

8 Por.: J. Szwaja, Prawo Wynalazców w nowej ustawie – Prawo własności przemysłowej, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2002, z. 80, 
s. 234.
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1.3. Ochrona autorskich praw majątkowych

W prawie polskim pojęcie autorskich praw majątkowych regulują art. 17 i dal-
sze ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stanowią one, że twórcy 
przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na 
wszystkich polach eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie 
z utworu (tzw. monopol autorski). Ochrona autorskich praw majątkowych przebie-
ga na płaszczyźnie zarówno cywilnoprawnej jak i karnej. Zgodnie z art. 79 pr.aut.
uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od 
osoby, która naruszyła te prawa, szeregu roszczeń, przede wszystkim zaś:

• zaniechania naruszania;
• usunięcia skutków naruszenia;
• naprawienia wyrządzonej szkody;
• wydania uzyskanych korzyści.
Ciekawa sytuacja ma miejsce z naprawieniem szkody. Uprawniony może 

żądać naprawienia wyrządzonej szkody albo na zasadach ogólnych9, albo po-
przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, 
a gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, 
które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez 
uprawnionego zgody na korzystanie z utworu (art. 79 ust 1 pr.aut.). Oznacza 
to w praktyce, że uprawniony oblicza kwotę swojego wynagrodzenia, które do-
stałby w przypadku podpisania stosownej umowy i może żądać trzykrotności 
tak obliczonej kwoty. Ponadto art. 79 ust. 2 pr.aut. wprowadza bardzo ciekawe 
uprawnienie. Otóż twórca, którego prawa majątkowe zostały naruszone, może 
domagać się:

• jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpo-
wiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomo-
ści części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, 
w sposób i w zakresie określonym przez sąd;

• zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowied-
niej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodob-
nionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, 
na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione 
i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cu-
dzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

Przyjęcie tak szerokiej definicji wyłącznego prawa do korzystania i rozporzą-
dzania utworem miało na celu wyraźne przesądzenie, że prawo to obejmuje swoim 
zakresem eksploatację również w środowisku sieci komputerowych10.

9 A. Ohanowicz , System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Prawo zobowiązań – część ogólna, Wrocław 
1981, s. 501–508.

10 Zob.: J. Barta., R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 112–113.
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Ustawa w art. 50 jako przykład wskazuje pola eksploatacji (katalog nie jest 
zamknięty, wraz z rozwojem techniki będą powstawały bądź już istnieją inne pola 
eksploatacji). Pola eksploatacji w myśl art. 50 pr.aut. to: w zakresie utrwalania 
i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cy-
frową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwa-
lono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wcześniej omówione – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re-
emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

1.4.  Ograniczenia praw wyłącznych przysługujących twórcom i podmiotom praw 
pokrewnych

Powszechnie obowiązującą zasadą, wynikającą zarówno z konwencji między-
narodowych, jak i wewnętrznego ustawodawstwa poszczególnych państw, jest ist-
nienie ograniczeń praw wyłącznych przysługujących twórcom i podmiotom praw 
pokrewnych. Ograniczenia te grupuje się najczęściej w ramach „dozwolonego użyt-
ku osobistego” oraz „dozwolonego użytku publicznego”. Problematyka ta staje się 
szczególnie istotna w związku z coraz szerszym wykorzystaniem technologii cyfro-
wej w zdecydowanie szerszym zakresie11.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pr.aut. dopuszczalne jest nieodpłatne korzystanie bez 
zezwolenia twórcy z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku 
osobistego, z wyjątkiem wykorzystania cudzego utworu architektonicznego i ar-
chitektoniczno-urbanistycznego, do stworzenia własnego utworu oraz korzystanie 
z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to wła-
snego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Artykuł 23 pr.aut. nie ma zastosowania wobec programów komputerowych12, 
co oznacza, że korzystanie z programów chronionych prawem autorskim nie mają 
na nie licencji, nawet tylko do użytku osobistego, jest karalne. Oprócz odpowie-
dzialności karnej osobie, która narusza prawa autorskie grozi odpowiedzialność cy-
wilna. A więc osoba, której prawa autorskie zostały naruszone, może domagać się 
w drodze pozwu cywilnego naprawienia wynikłej stąd szkody, zwrotu uzyskanych 
korzyści czy zapłacenia wynagrodzenia.

Ograniczenia co do dozwolonego użytku osobistego ustanawia art. 35 pr.aut., 
który mówi, iż dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania 
z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Przykładowo, naruszeniem zasad 

11 Por. J. Marcinkowska, A. Matlak., Treść prawa autorskiego, [w:] Prawo autorskie a postęp 
techniczny, [red.] J. Barta, R. Markiewicz, Kraków 1999, s. 128–131.

12 Jego obowiązywanie wobec programów komputerowych wyłącza art. 77 pr.aut.
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korzystania z utworu do użytku osobistego będzie wykonanie bardzo dużej liczby 
kopii jakiegoś utworu w celu jego rozpowszechniania.

Treść prawa autorskiego ulega również ograniczeniu za sprawą wprowadzonej 
w ustawie pr.aut. (art. 24–33) instytucji dozwolonego użytku publicznego. Podob-
nie, jak dyrektywa UE, ustawa w sposób zdecydowany rozszerzyła katalog wyjątków 
od praw wyłącznych przysługujących twórcom i innym podmiotom uprawnionym13. 
Zawiera ona w tym zakresie różnorodne (kazuistycznie uregulowane) ograniczenia 
prawa autorskiego.

W celu ograniczenia możliwości nadużycia prawa, jakie daje użytkownikom 
utworów instytucja dozwolonego użytku przewiduje, iż dozwolony użytek nie może 
naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. 
Dozwolony użytek publiczny obejmuje między innymi prawo przedruku, prawo cy-
tatu, oraz specjalne uprawnienia bibliotek, archiwów i szkół14.

1.5. Ochrona praw autorskich w Internecie

Internet jest wpisany w system ochrony globalnej ze względu na swoją funkcję 
bez ograniczeń terytorialnych. Jest to sieć komputerowa bez ośrodków pełniących 
technicznie i organizacyjnie funkcje nadrzędne nad całością infrastruktury sieci. 
Korzysta z ochrony szczególnej zawartej w podstawowych prawach chroniących 
własność intelektualną na danym terytorium15. Powiązanie Internetu z programem 
komputerowym i techniką cyfrową wiąże się z elektroniczną bazą danych, gdzie 
programy komputerowe mogą pojawić się jako składniki bazy danych. Tworzą one 
sieć dóbr informatycznych podlegających ochronie prawnej. Domena internetowa 
to oznaczenie indywidualizujące firmę dostępne dla osób posługujących się kompu-
terem w działalności gospodarczej i innej. Jest to zwykle krótki element zaznacza-
jący obecność w Internecie poprzez własną witrynę zawierającą nazwę firmy, znak 
towarowy lub w inny sposób przedstawiający wizerunek firmy i typ jej działalności. 
Bezprawne używanie znaków towarowych w adresach domenowych stanowi naru-
szenie praw do oznaczeń odróżniających w Internecie.

Bezprawne używanie znaków towarowych w reklamie za pośrednictwem wy-
szukiwarek internetowych jest również naruszeniem praw w Internecie. Celem 
adresu elektronicznego jest reklama firmy w postaci witryny, która zawiera pod-
stawowe informacje o firmie, ofercie handlowej lub usługowej, sposobie składania 
zamówień oraz sposobie rozliczeń świadczonych usług.

13 Por.: A. Matlak, Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca koordynacji pewnych aspektów prawa 
autorskiego i praw pokrewnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa 
Własności Intelektualnej” 2001, z. 78, s. 161–185.

14 Zob.: J. Sobczak, dz. cyt., s. 143.
15 Barczewski M. Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Warszawa 2007, 

s. 101.
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2. Aspekty ochrony własności przemysłowej

Przedsiębiorstwa mogą chronić swoją własność intelektualną nie tylko poprzez 
prawa autorskie, ale również poprzez strategie handlowe (takie jak tajemnica han-
dlowa, umowa o zachowaniu poufności lub szybka produkcja), jak również poprzez 
prawa własności przemysłowej16.

Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) pokrywa swoim zakresem pra-
wie cały obszar własności przemysłowej, obejmujący regulacje dotyczące wynalaz-
ków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, projektów racjonalizatorskich, 
znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, 
w tym również dotyczące ich ochrony17. Jednym z podstawowych warunków umoż-
liwiających rozwój technologiczny jest nowoczesny, sprawny i skuteczny system 
ochrony niematerialnych składników przedsiębiorstwa.

Szczególną ochronę prawną w postaci prawa z patentu mogą uzyskać niektóre 
nowe rozwiązania techniczne, spełniające warunki określone w ustawie. Wyłącz-
ność na korzystanie z wynalazku przyznaje się w zamian za ujawnienie wynalazku, 
rozwijające stan wiedzy18. Udzielenie przez Urząd Patentowy patentu na dany wy-
nalazek powoduje, że uprawniony z patentu uzyskuje prawo wyłącznego korzysta-
nia z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej19.

W Polsce patenty udzielane są przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a od przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej 1 marca 
2004 roku, również przez Europejski Urząd Patentowy, jeżeli w zgłoszeniu patentu 
europejskiego wskazana została Polska. Patent europejski jest udzielany przez Eu-
ropejski Urząd Patentowy (EPO) na podstawie konwencji o udzielaniu patentów 
europejskich (Konwencja Monachijska z 5. 10. 1973 r.). Patent europejski udziela-
ny jest na poszczególne kraje – strony konwencji, wybrane przez zgłaszającego. 
W każdym państwie, na które został udzielony patent europejski, ma on ten sam 
skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez Urząd 
Patentowy tego państwa20.

Członkostwo w Europejskiej Organizacji Patentowej rodzi dwojakie konse-
kwencje dla obrotu prawnego w Polsce. Po pierwsze, każdy podmiot pragnący uzy-
skać patent w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym będzie mógł 
wskazać jako kraj wyznaczony i tym samym, po uzyskaniu patentu europejskiego, 
przysługiwać mu będą takie prawa, jak podmiotowi, który uzyskał patent przed 

16 Zob.: J. Sozański, Własność przemysłowa i intelektualna w Unii Europejskiej, Warszawa-
Poznań 2008, s. 20.

17 Zob.: R. Golat, Dobra niematerialne kompendium prawne, Bydgoszcz 2005, s. 45–47.
18 Por.: L. Bieguński, Prawo własności przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy, Warszawa 2004, 

s. 11.
19 Zob.: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 

2007, s. 43.
20 Zob.: J. Sozański, dz. cyt., s. 121.
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polskim Urzędem Patentowym. Patent jest ważny maksymalnie przez 20 lat od 
daty zgłoszenia wynalazku, po czym wygasa, a wynalazek przechodzi do domeny 
publicznej21. Zbiór patentów na ten sam wynalazek udzielonych przez różne urzędy 
patentowe tworzy rodzinę patentów22.

Ocena zdolności patentowej każdego wynalazku następuje zawsze z punktu 
widzenia stanu techniki w danej dziedzinie. Zastrzeżenia patentowe winny wskazy-
wać konkretne środki techniczne służące do urzeczywistnienia wynalazku. Jest to 
niezbędne wobec bardzo szerokiej ochrony dla wynalazcy, która wynika z art. 63 
i następnych p.w.p.23.

Stosownie do art. 94 § 1 p.w.p. wzorem użytkowym jest każde „nowe i uży-
teczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub 
zestawienia przedmiotu o trwałej postaci”. Gdy dany wzór użytkowy spełnia te 
ustawowe przesłanki, może on zostać zgłoszony przez swojego twórcę do Urzędu 
Patentowego celem jego wpisania do rejestru wzorów użytkowych oraz uzyskania 
prawa ochronnego. „Poprzez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo do 
wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy 
na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 95 § 2 p.w.p.). Czas trwania 
prawa ochronnego został określony przez ustawę na 10 lat, licząc od daty dokona-
nia zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym (art. 95 § 3 p.w.p.). Do-
kumentem, potwierdzającym udzielenie danej osobie prawa ochronnego na wzór 
użytkowy jest świadectwo ochronne. Świadectwo ochronne ma więc w swej istocie 
stanowić szczególnego rodzaju legitymację uprawnień osoby upoważnionej do ko-
rzystania z zarejestrowanego wzoru użytkowego.

Naruszenia praw twórcy dopuszcza się ten, kto w sposób zarobkowy lub zawo-
dowy wkracza w zakres wyłączności uprawnionego24. Zgodnie z tym co wskazano 
powyżej, zakres wyłączności wyznaczają zastrzeżenia ochronne. Należy przy tym 
zauważyć, że o naruszeniu prawa ochronnego będziemy mówić tylko wtedy, gdy 
w ramach działalności przemysłowej naruszającego prawo ochronne realizowana 
jest całość rozwiązania technicznego zawartego w zastrzeżeniach patentowych, 
nie zaś tylko jego część25. Na marginesie można wspomnieć, iż naruszenie prawa 
ochronnego nie zachodzi „gdy korzystanie z wzoru użytkowego przez osobę trzecią 
jest konieczne dla zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga 
tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilo-
ści lub jakości, albo po nadmiernie wysokich cenach” (art. 68 p.w.p.).

21 Por.: R. Golat, dz. cyt., s. 123.
22 Por.: U. Sutherrsanen, Design Lawin Europe, London 2000, s. 10–11.
23 Zob.: Wyrok NSA z 12. 03. 2008, sygn. akt GSK 411/07.
24 W. Kotarba, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej dostosowaniu do wymogów 

Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Warszawa 2000, s. 40–42.
25 Zob.: R. Golat, dz. cyt., s. 172.
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Ustawa p.w.p., wprowadzając w art. 1 wzory przemysłowe jako nową kategorię 
przedmiotów ochrony ustanawia na rzecz twórców możliwość uzyskania na nie 
prawa z rejestracji (art. 8 ust. 1 p.w.p.).

Zgodnie z p.w.p. wzorem przemysłowym jest nowa i mająca indywidualny 
charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu przez cechy linii, konturów, 
kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamenta-
cję. Decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy wydaje Urząd 
Patentowy RP. Treść prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ustawa p.w.p. okre-
śla zarówno w aspekcie pozytywnym poprzez wymienienie uprawnień składających 
się na prawo wyłączne (art. 105 p.w.p.), jak i w aspekcie negatywnym, poprzez 
wskazanie czynności, których dokonanie stanowi naruszenie prawa wyłącznego 
(art. 105 ust. 3 p.w.p.). Poza tym określając sposoby korzystania ze wzoru, których 
uprawniony z rejestracji nie może zabronić (art. 115 p.w.p.), ustawa dodatkowo 
modeluje treść tego prawa26.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 p.w.p. „przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa 
się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy 
lub zawodowy na całym obszarze państwa”. Przepis ten ustanawia zatem mono-
pol korzystania ze wzoru w określony sposób i na określonym terenie. Ustawa nie 
definiuje jednak, jak rozumieć należy termin „korzystanie”. W rekonstrukcji jego 
znaczenia dużą rolę należy przypisać sformułowaniom art. 105. ust. 3 p.w.p., który 
stanowi, iż „uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, 
wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór 
jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów”. 
Określając zakazowe uprawnienia podmiotu praw z rejestracji, ustawodawca po-
średnio, choć nie w pełnym zakresie, umożliwia ustalenie znaczenia zwrotu „ko-
rzystanie”27.

I tak rodzajem korzystania jest niewątpliwie wytwarzanie całego produktu, 
w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany. Wątpliwości 
mogą natomiast się pojawić, gdy produkt jest zaprojektowany jako zestaw elemen-
tów, wymagających od nabywcy późniejszego zespolenia części w jedną, finalną 
całość. W piśmiennictwie unijnym zwraca się uwagę, że gdy indywidualna część 
spełnia wymogi ochrony, jej wytwarzanie stanowi naruszenie prawa wyłącznego; 
jeśli natomiast wymogi te spełnia tylko produkt jako całość, ocena komplikuje się. 
Wyrażany jest pogląd, iż z naruszeniem prawa mamy do czynienia wówczas, gdy 
wytworzone składowe stanowią istotną część produktu i mogą być zespolone w ca-
łość oraz gdy części ucieleśniają istotne cechy produkowanego wzoru28.

26 Zob.: A. Wojciechowska, Zdolność rejestracyjna wzoru przemysłowego w świetle dyrektywy 
z 13 paśdziernika1998 r. o ochronie prawnej wzorów przemysłowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2002, z. 80, s. 271–284.

27 Tamże.
28 Por.: U. Sutherrsanen, dz. cyt., s. 46.
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Wyłączność płynąca z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje 
korzystania ze wzoru dla własnego, prywatnego użytku lub niezwiązanego z dzia-
łalnością gospodarcza (art. 115 pkt 1 p.w.p.). Postanowienie to ma być, jak należy 
sądzić, odpowiednikiem art. 13 1. a) dyrektywy; jednak w miejsce łącznika i (and) 
użyto w ustawie p.w.p. partykuły „lub”, co oczywiście zmienia treść ograniczenia. 
Wątpliwości w świetle obu regulacji budzi kwestia zakresu znaczeniowego pod-
stawowych sformułowań, a także możliwość korzystania ze wzoru dla własnego 
użytku osobistego przez osoby prawne. Pojęcie użytku osobistego, niezdefiniowane 
w ustawie p.w.p, nie wydaje się być tożsame z tym, jakie znamy z ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r, toteż ograniczone znaczenie dla pro-
blematyki wzorów przemysłowych mogą mieć rozważania na temat dozwolonego 
użytku osobistego, prowadzone na gruncie prawa autorskiego29.

Zgodnie z postanowieniem art. 105 ust. 2 p.w.p. przez uzyskanie prawa z re-
jestracji nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego na 
całym obszarze państwa. Zatem wyłączność przewidziana w art. 105 p.w.p. dotyczy 
wzorów zastosowanych do wszelkich przedmiotów i urządzeń znajdujących się na 
całym terytorium Polski. Od zasady tej ustawa przewiduje jednak wyjątki, uregu-
lowane w punktach 4, 5, 6 i 7 art. 115 p.w.p., określane zbiorczo jako przywilej 
komunikacyjny. Ochrona trwa 25 lat od chwili zgłoszenia.

Istotnym nośnikiem wiedzy o przedsiębiorstwie i o wytwarzanych w nim to-
warach (świadczonych usługach), który powszechnie stosowany jest w obrocie go-
spodarczym, jest znak towarowy (usługowy). Znak towarowy zawiera informacje 
o towarze (np. skład, ilość, rodzaj), o firmie (często o jej nazwie). Kojarzy się 
z określonym prestiżem firmy i towaru. Służy reklamie produktu (usługi) i pośred-
nio reklamie samego producenta, jak również sprzedawców - organizacji handlo-
wych. Zasadniczą funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towarów (usług) 
określonego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innych przedsiębiorstw. Chodzi 
tu przede wszystkim o odróżnianie tego samego rodzaju towarów (usług). Ma to 
zapewnić jednoznaczne wskazanie pochodzenia określonego produktu (usługi)30.

Na topografię układu scalonego udziela się prawa z rejestracji (art. 197 ust. 1 
p.w.p.). Topografia układu scalonego to rozwiązanie polegające na przestrzennym, 
wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej 
jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu sca-
lonego. Przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór prze-
strzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego 
ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, 
nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełnienia funkcji elektronicznych 
(art. 196 p.w.p.).

29 Zob.: A. Wojciechowska, dz. cyt., s. 4.
30 Zob.: I. Wiszniewska, Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, „Przegląd Prawa 

Handlowego” 2001, nr 12, s. 8.
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Ochrona topografii ustaje po dziesięciu latach od końca roku kalendarzowego, 
w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowa-
dzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia 
topografii w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów 
upływa wcześniej31.

Oznaczenia geograficzne są to oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio 
lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfiku-
ją towary, jako pochodzące ze wskazanego terenu. Oznaczenie geograficzne może 
zostać objęte ochroną, jeżeli jakość, dobra opinia lub inne cechy opatrzonego nim 
produktu są przypisywane pochodzeniu geograficznemu. Ochrona w postaci prawa 
z rejestracji ma charakter bezterminowy32.

Podsumowanie

Pod pojęciem „własność intelektualna” należy rozumieć prawa chronione, 
związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, nauko-
wej i przemysłowej. W czasach, w których dominującą rolę w rozwoju gospodar-
ki stanowi wiedza, własność intelektualna jest często najcenniejszym składnikiem 
wartości przedsiębiorstwa.

Uzyskanie ochrony prawnej własności intelektualnej oznacza przyznanie oso-
bie lub osobom uprawnionym praw wyłącznych, których długość trwania może 
być nieograniczona (prawa niezbywalne w prawie autorskim, prawo ochronne na 
oznaczenie geograficzne), lub które mogą być ograniczone w czasie (patent na 
wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo ochronne na znak towaro-
wy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu 
scalonego). W każdym przypadku materialne prawa wyłączne są ograniczone tery-
torialnie, na przykład do obszaru danego państwa, grupy państw, regionu geogra-
ficznego. Natomiast prawa niematerialne nie podlegają ograniczeniom czasowym 
i przestrzennym (autorem dzieła jest się wszędzie i pozostaje na zawsze).

Poprzez uzyskanie materialnego prawa wyłącznego osoba uprawniona nabywa 
prawo do wyłącznego korzystania z przedmiotu ochrony w celach zarobkowych lub 
zawodowych (monopol) na terytorium, którego dotyczy to prawo. Ograniczenie 
w czasie monopolu dla kategorii własności intelektualnej związanych z innowacyj-
nością techniczną ma na celu dopuszczenie do konkurencji i upowszechnienia.

31 B. Gawlik, Prawo własności przemysłowej, cz. I, Opracowanie analityczne, Warszawa 1998, 
s. 265 i n.

32 Wiszniewska I., Knaak R. Unormowanie znaczeń geograficznych i potrzeba jego modyfikacji, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 1, s. 1 i n.
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On the Protection of Intellectual Property by Civil Law in Poland

Summary: This paper is an attempt to present the protection of intellectual property by civil 
law in Poland. The law of intellectual property is included within this section of civil law which 
regulates the legal treatment of not tangible goods or properties (intellectual property), which 
embraces the copyright, industrial and commercial property. The basic regulations oft he Polish 
law regulating issues concerning intellectual property are:
1. regarding artistic, scientific and literary property (copyright) – Act of 4th July 1994 on copy-

right and related rights (OJ 1994. 24. 83) and the Act of 27th July 2001 on the protection of 
databases (OJ 2001. 128. 1402);

2. regarding industrial property rights – Act of 30th June 2000, right on idustrial property (con-
solidated text- OJ 2003. 119. 117) and the Act of 16th April 1993 on combating unfair com-
petition (consolidated text OJ 2003. 153. 1503).

Key words:  intellectual property, individual copyright, property law on copyrights, right on in-
dustrial property, protection of intellectual property by civil law.




