
IX

Wprowadzenie
Niniejszy tom „Granice prawa autorskiego” zawiera opracowania powstałe z inicjatywy 

pracowników Katedry Prawa Europejskiego UAM. W ten sposób Katedra zamierza zaznaczyć 
swoje miejsce na rynku wydawniczym w Polsce. Katedra powstała bowiem dziesięć lat temu 
i zajmuje się głównie europejskim prawem materialnym, w szczególności prawem własności 
intelektualnej. Tym też zagadnieniom poświęcony jest pierwszy tom opracowania. W przy-
gotowaniu jest już drugi tom poświecony zderzeniu praw własności intelektualnej i prawa 
konkurencji. Planowane są także dalsze tomy.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa spotyka się z życzliwym przyjęciem Czytelnika, tak jak 
spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony naszego wydawcy, którym jest Wydaw-
nictwo C. H. Beck. Za pomoc ze strony Wydawnictwa i za zachętę do podjęcia tej inicjatywy 
wydawniczej Autorzy serdecznie dziękują.

Niniejszy tom zawiera opracowania poświęcone zagadnieniom granicznym prawa autor-
skiego. Są to następujące opracowania.

Opracowanie Olgierda Pankiewicza: „Ewolucja wolnych licencji – przykład GNU General 
Public Licence v. 1.0, v. 2.0, v. 3.0” zwraca naszą uwagę na problemy graniczne ochrony progra-
mów komputerowych. Z jednej strony mamy tendencję do obejmowania wszystkich programów 
komputerowych ochroną prawno-autorską. Z drugiej strony rozwijają się środki techniczne 
utrudniające dostęp także do tych elementów programów, które nie muszą być chronione au-
torsko. Pojawia się także możliwość ochrony patentowej dla programów. Reakcją ze strony 
niektórych producentów na rozbudowę środków ochrony programów jest stworzenie wolnego 
oprogramowania, do którego każdy może mieć dostęp. Podstawowe zasady funkcjonowania 
licencji na to oprogramowanie w kolejnych ich wersjach są przedstawione w prezentowanym 
Rozdziale. Stanowi on równocześnie źródło dla refl eksji nad konsekwencjami rozciągnięcia 
ochrony autorskoprawnej, patentowej i na programy komputerowe przez środki techniczne.

Podobnej problematyce poświęcone jest opracowanie Krzysztofa Siewicza poświęcone omó-
wieniu wzoru licencji nazwanej „creative commons”. Oznacza ona licencję udzielaną przez 
twórcę nieodpłatnie. Wzór takiej umowy został wypracowany w USA i upowszechnił się także 
w Europie. Autor omawia jego polską wersję i pokazuje, jakie trudności napotykamy, gdy chce-
my udzielić takiej licencji. Trudności dotyczą też rozmaitych postaci wynagrodzeń, których nie 
wolno się zrzec, a także przypadków, gdy twórca należy do organizacji zbiorowego zarządzania. 
Autor nie wskazuje, jakie są motywy kierujące autorami decydującymi się udostępniać swój 
utwór bezpłatnie. Nie jest wykluczone, że w ten sposób zdobywa się uznanie szerokiej publicz-
ności i w dalszej perspektywie także i sukces fi nansowy.

Pojęciu utworu poświęcone jest opracowanie dr Doroty Sokołowskiej: „Omnis defi nitio peri-
culosa, czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu”. Autorka przedstawia defi nicję utworu 
w prawie polskim. Porównuje ją z podobnymi defi nicjami w prawie innych krajów dochodząc do 
wniosku, że w ponad połowie krajów europejskich znaleźć można podobną do polskiej defi nicję 
utworu, kładącą nacisk na jego twórczy charakter i indywidualność. W innych ustawach spoty-
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kamy się z określeniem utworów przez wyliczenie ich rodzajów lub nawet brak próby defi nicji 
utworu. Autorka broni zatem syntetycznego określenia utworu w art. 1 PrAut zwłaszcza, gdy 
odwołuje się on do „przejawu działalności twórczej”. Krytykuje także tendencję orzecznictwa 
uznającą za godne ochrony wszystko co zostało samodzielnie stworzone. Autorka skłonna 
jest uzależniać ochronę od formalności w rodzaju notki copyright © czy rejestracji utworu we 
właściwym rejestrze. Postulat ten jest jednak trudny do pogodzenia z Konwencją berneńską.

Doktor Rafał Sikorski poświęcił swój artykuł „Ocena dozwolonego użytku w prawie au-
torskim w świetle kryteriów testu trójstopniowego” testowi wprowadzonemu do art. 9 Kon-
wencji berneńskiej, a następnie przyjętemu też przez Porozumienie TRIPS i Traktat WCT. Test 
ten określa w sposób ogólny granice dozwolonych ograniczeń majątkowych praw autorskich. 
Mogą być one wprowadzone tylko w określonych przypadkach, gdy nie kolidują z normalnym 
korzystaniem z utworu i gdy nie przynoszą nadmiernego uszczerbku interesowi autora. Autor 
obszernie omawia analizę tego tekstu przeprowadzoną przez panel WTO w odniesieniu do no-
welizacji prawa amerykańskiego, traktacie WCT oraz w dyrektywach UE. W prawie krajowym, 
w tym w prawie polskim, test służy głównie interpretacji przepisów o dozwolonym użytku. 
Autor kończy rozważania próbą oceny testu trójstopniowego jako próby wyważenia interesów 
twórców i korzystających z utworów.

Aktualny problem roli zabezpieczeń technicznych w prawie autorskim omawia dr Katarzyna 
Klafkowska-Waśniowska w artykule „Ochrona zabezpieczeń technicznych a granice prawa autor-
skiego”. Autorka wychodzi w swych wywodach od analizy postanowień dyrektywy 2001/29/WE 
z 22.5.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich w społeczeństwie 
informacyjnym. Chronione tą dyrektywą są skuteczne zabezpieczenia techniczne. Objęte są 
one także ochroną przez traktaty WIPO o prawie autorskim i o wykonaniach artystycznych 
i fonogramach. Z wszystkich tych instrumentów prawnych wynika zakaz usuwania zabezpie-
czeń technicznych. Sporne jest natomiast czy chodzi o zabezpieczenia broniące tylko dostępu 
do dzieła czy także ograniczające zwielokrotnienie utworu i korzystanie z niego. Stosowanie 
zabezpieczeń technicznych wpływa także na możliwość wykonywania przewidzianego prawem 
autorskim dozwolonego użytku. Autorka stawia też pytanie czy ochrona zabezpieczeń technicz-
nych jest nową koncepcją w prawie autorskim. Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Jest 
niewątpliwe, że ochrona ta wpływa na zakres dozwolonego użytku z utworów. 

Zagadnieniom korzystania z utworów dostępnych w Internecie w postaci cyfrowej jest 
poświęcony artykuł Bartosza Klebana „Digital Rights Management Systems” – czyli system elek-
tronicznego zarządzania prawami do utworów utrwalonych techniką cyfrową. Systemy te 
ograniczają możliwość korzystania z utworów dostępnych w Internecie przez nabywców praw 
do tych utworów (osoby korzystające). Zagadnienie to jest szczególnie aktualne w dziedzinie 
muzyki popularnej. Autor bierze pod uwagę Traktat TRIPS, traktaty WIPO oraz dyrektywy 
1998/84/WE z 28.11.1998 r. i 2001/99/WE z 22.5.2001 r. DRMS ma na celu zabezpieczyć 
zawieranie umów do utworów zapisanych techniką cyfrową, kontrolować sposoby korzystania 
z tych utworów przez licencjobiorców i zapewnić pobranie wynagrodzenia przez licencjodawcę. 
Autor traktuje przy tym licencjobiorcę także jako konsumenta. Artykuł przedstawia rozmaite 
techniki elektronicznego zarządzania prawami i prawne konsekwencje ich stosowania. Autor 
jest zdania, że europejski system ochronny systemów elektronicznego zarządzania prawami do 
utworów jest prawidłowo ukształtowany.

Problematyką nietypowego korzystania z utworów poświęcony jest artykuł prof. Mariana 
Kępińskiego: „Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Zagadnienia granic ochrony”. 
Autor uważa, że utwór może stanowić także znak towarowy, jeżeli spełnia kryteria utworu 
z prawa autorskiego. Rolę taką mogą spełniać zwłaszcza znaki grafi czne, dzieła plastyczne i mu-
zyczne, wzory przemysłowe. Nawet pewne zestawienia słów mogą być znakami, chociaż Autor 
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sceptycznie ocenia zdolność słowa czy wyrazu do pełnienia funkcji utworu. Autor porównuje 
ochronę płynącą z rejestracji znaku towarowego i prawa autorskiego i zauważa, że ta ostatnia 
jest znacznie szersza. Z autorem utworu służącego za znak towarowy należy zawrzeć umowę 
przenoszącą na nabywcę prawa autorskie lub umowę licencyjną. W praktyce o tej formalności 
zwykle się zapomina.

Pograniczem prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej zajmuje się także dr Jakub 
Kępiński w artykule „Ochrona wzorów w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej”. 
Artykuł dotyczy głównie problemu ochrony kumulowanej wzorów przemysłowych, które mogą 
być chronione w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, a także w przepisach usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Autor omawia przesłanki ochrony wzoru przemysło-
wego głównie na tle ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych i porównuje zakres tej ochrony. Główny nacisk położony jest na przepisy 
ustawy – Prawo własności przemysłowej regulujące kumulację ochrony autorskiej i wynikającej 
z tej ustawy, oraz porównanie tego rozwiązania z prawem europejskim. Postulatem Autora 
jest aby kumulacja ochrony wynikającej z Prawa własności przemysłowej i ustawy o prawie 
autorskim była wyłączona, gdy wzór chroniony jest przez przepisy PrWłPrzem.

Granicznym zagadnieniom prawa autorskiego poświęcony jest artykuł Jarosława Gresera: 
„Prawa autorskie a prawa człowieka”. Autor analizuje międzynarodowe dokumenty chronią-
ce prawa człowieka – Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Konwencję o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. i zauważa, że podłożem dla ochrony praw au-
torskich są w nich głównie przepisy o ochronie własności. Znaczenie mają także postanowienia 
o rozpowszechnianiu wiedzy i ochronie działalności literackiej, naukowej i artystycznej oraz 
wolności wypowiedzi. Praw autorskich dotyczy także Konstytucja RP.

Poznań, styczeń 2010 r. prof. Marian Kępiński




