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Rozdzia pierwszy  

Program komputerowy jako przedmiot ochrony w polskim i ameryka skim 

prawie autorskim  

1. Uwagi wst pne dotycz ce obecnej regulacji prawnej programów 

komputerowych w obydwu systemach prawnych         

Polska ustawa autorska z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych1 po raz pierwszy przes dzi a o tym , e programy komputerowe 

(software)2 stanowi utwór b d c tym samym dobrami niematerialnymi 

podlegaj cymi ochronie wynikaj cej z prawa autorskiego. Przyj ty przez 

ustawodawc polskiego model ochrony w pe ni odpowiada standardom 

europejskim wyznaczonym w dyrektywie nr 91/250 z 14 maja 1991 r.3, a przepisy 

szczególne zawarte w rozdziale siódmym ustawy, reguluj cym problematyk 

komputerow , stanowi wierne odbicie rozwi za przyj tych w prawie 

europejskim.         

Dwie poprzednio obowi zuj ce polskie ustawy autorskie4 nie wymienia y 

programów komputerowych w ród przedmiotów obj tych ochron . Prawo 

autorskie z 1952 r. nie zawiera o wyra nego uregulowania kwestii ochrony 

programów komputerowych, co zwi zane by o z faktem, i dobra te zacz y       

we wspomnianym okresie dopiero powstawa , ale brak jednoznaczno ci 

 

jak 

zauwa a A. Nowicka - nie stanowi przes anki, aby programom komputerowym 

odmawia ochrony ju na gruncie poprzednio obowi zuj cej ustawy autorskiej.5  

                                                

 

1 Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904. 
2 Termin software (oprogramowanie) u ywany jest zazwyczaj dla oznaczenia: a) kodu ród owego 
wyra onego w j zyku symbolicznym (np. BASIC), b) kodu wynikowego, tzn. zapisu w j zyku 
maszynowym, c) materia ów pomocniczych (np. opisu problemu) tworzonych w celu u atwienia 
zrozumienia lub zastosowania programu; zob. B. Czachórska, Umowy w zakresie informatyki i ochrona 
programów komputerowych, Warszawa 1980, s. 32 i n. 
3  Dz. Urz. Nr L 122 z 17 maja 1991 r., s. 42; tekst w j zyku polskim J. Barta, R. Markiewicz, Prawo 
autorskie i prawa pokrewne. Przepisy, orzecznictwo, umowy mi dzynarodowe, Warszawa 1997, s. 578 i n. 
4  Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim (Dz. U. z 1935 r. Nr 36, poz. 260) i ustawa z dnia  
10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234; z 1975 r., Nr 34, poz. 184; z 1989 r., Nr 35, 
poz.19). 
5  A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995, s. 99. 
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Programy komputerowe nie by y zamieszczone w katalogu dzie 

korzystaj cych z ochrony w prawie autorskim z 1952 r. Poj cie przedmiotu prawa 

autorskiego zamieszczone w art. 1 analizowanej ustawy6, z racji swej pojemno ci, 

sk ania do pogl du, i mo na by o zalicza do niego równie inne dobra 

intelektualne, w tym programy komputerowe, o ile spe nia y przes anki zdolno ci 

ochronnej7.         

Przed ustawowym przyznaniem prawnoautorskiej ochrony programom 

komputerowym w nauce polskiej toczy a si dyskusja nad sposobem i zakresem 

ochrony tych dóbr. Wi kszo przedstawicieli doktryny wyrazi a pogl d,              

i oprogramowanie mog o korzysta z  ochrony ju na tle ustawy z 1952 r.8      

Fakt wypowiedzenia si przez nauk polsk w kwestii przyznania programom 

komputerowym ochrony na gruncie prawa autorskiego nie przes dza 

jednoznacznie o wyborze najbardziej odpowiedniego systemu ich ochrony. 

Zdaniem S. So tysi skiego rozwi zaniem optymalnym w stosunku do programów 

komputerowych  by oby ustanowienie specjalnego re imu ich ochrony zawartego 

w odr bnej ustawie. Proponowany przez autora model ochrony, poparty analiz 

rozwi za ameryka skich, wskazywa na mo liwo  jego równoleg ego 

obowi zywania wraz ze zmodyfikowanym systemem ochrony prawnoautorskiej9. 

Powy szy pogl d w pe ni aprobowa wcze niejsz opini autorstwa    

J. B eszy skiego10. Pojawi o si równie odosobnione zdanie przeciwko zaliczeniu 

                                                

 

6 Art. 1 stanowi , e przedmiotem prawa autorskiego jest ka dy utwór literacki, naukowy i artystyczny 
ustalony w jakiejkolwiek postaci; w szczególno ci przedmiotem prawa autorskiego s utwory: 1) wyra one 
drukiem, s owem lub pismem, 2) muzyczne, 3) sztuk plastycznych, 4) sztuki choreograficznej i 
kinematograficznej utrwalone w scenariuszach, rysunkach lub fotografiach . 
7  J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy prawa komputerowego, Warszawa 1993, s. 66;  A. Nowicka, 
op. cit., s. 99. 
8  Por. np. S. So tysi ski, Ochrona prawna programów komputerowych, ZNUJ, Prace z wynalazczo ci i 
ochrony w asno ci intelektualnej, 1974, z. 1, s. 383 i n.; ten e, Ochrona prawna programów 
komputerowych [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (Studia i rozprawy). Ksi ga pami tkowa ku 
czci Profesora Zbigniewa Radwa skiego. Pr. zb. pod red. S. So tysi skiego,

 

Pozna 1990, s. 462;                 
B. Czachórska, op. cit., s. 52 i n.; A. Kopff, Wp yw post pu techniki na prawo autorskie, ZNUJ, Prace z 
wynalazczo ci i ochrony

 

w asno ci intelektualnej, 1988, z. 48, s. 35 i n.;  J. B eszy ski, Ochrona 
programów komputerowych w wietle prawa polskiego,

 

PUG 1987, s. 117 i  n.; ten e, Prawo autorskie, 
Warszawa 1988, s. 48 i n.;  M. Szaci ski, Ochrona programów do maszyn cyfrowych  w wietle prawa 
autorskiego, PiP 1987, z. 2, s. 89 i n.; A. Mednis, Program komputerowy jako utwór w rozumieniu prawa 
autorskiego, PUG 1990, nr 10, s. 160 i n.; J. Barta, R. Markiewicz, Raport. Enter 1991, nr 5, s. 28;          
J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy..., s. 65 i n. 
9 S. So tysi ski, Ochrona prawna programów komputerowych [w:] Problemy kodyfikacji..., s. 462. 
10 J. B eszy ski, Ochrona programów komputerowych..., s. 117. 
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programów do przedmiotów ochrony prawa autorskiego, w którym zwrócono 

uwag na to, i programy dla maszyn cyfrowych nie posiadaj wymaganych przez 

prawo autorskie niezb dnych dla utworów w a ciwo ci, co sprawia o, e ich 

warto ci u ytkowe zbli a y je do dzie b d cych wynikiem dzia alno ci 

wynalazczej11.         

Orzecznictwo polskie zaj o stanowisko aprobuj ce prawnoautorsk ochron 

programów komputerowych dopiero w wyroku S du Apelacyjnego w Gda sku 

z  29 stycznia 1993 r.12 S d stwierdzi w nim, e oprogramowanie komputerowe 

mo e by traktowane jako utwór o charakterze naukowym lub literackim, je eli 

posiada ono cech oryginalno ci twórczej, spe nia przewidziany przez ustaw 

wymóg odpowiedniego ustalenia i zawiera elementy indywidualizuj ce twórc 

programu .         

Mo na w tym punkcie stwierdzi , i dominuj cy pogl d doktryny poparty 

przez orzecznictwo, wyra ony ju w trakcie zaawansowanych prac nad projektem 

nowego prawa autorskiego, znalaz swe odzwierciedlenie w uchwalonej w 1994 r. 

nowej ustawie definitywnie zaliczaj cej programy komputerowe do katalogu 

przedmiotów ochrony prawa autorskiego.          

W Stanach Zjednoczonych propozycje zmierzaj ce do zapewnienia ochrony 

prawnoautorskiej programom komputerowym za pomoc aktu rangi federalnej 

pojawi y si najwcze niej na wiecie, gdy ju w pierwszej po owie lat 

siedemdziesi tych ubieg ego stulecia. Zapocz tkowane w 1974 r.13 prace 

legislacyjne nie doprowadzi y do osi gni cia porozumienia w zakresie obj cia 

programów ochron ju na gruncie ustawy autorskiej z 19 pa dziernika 1976 

roku14 pomimo znacz cej liczby g osów postuluj cych powy sze rozwi zanie15. 

                                                

 

11 J. Waluszewski, Programy dla maszyn cyfrowych jako przedmiot prawa, ZNUJ, Prace z wynalazczo ci 

 

i ochrony w asno ci intelektualnej, 1975, z. 5, s. 82 i n.

 

12 AGCr 369/92, Wokanda 1993, nr 9, s. 33; OSP 1993, z. 11, poz. 216 z glos J. Barty i R. Markiewicza.

 

13 J. B eszy ski, Ochrona programów komputerowych..., s. 114; J. Pinheiro, G. LaCroix, Protecting  
the look and feel of the computer software, High Technology Law Journal 1987,  
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/01_ 2Pinheiro/html/text.html. 
14 Copyright Act, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541, http://www.loc.gov/copyright/title17. Ustawa z 1976 r. 
zast pi a wcze niej obowi zuj ce prawo autorskie z 1909 r. 

 

15 R. N. Clinton, Computer Software and Copyright Protection: The "Structure, Sequence  
and Organization"  and "Look and Feel" Questions, 
http://www.uiowa.edu/~rclinton/clinton/Copyrights/lookfeel.htm. 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/01_
http://www.loc.gov/copyright/title17
http://www.uiowa.edu/~rclinton/clinton/Copyrights/lookfeel.htm
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Dopiero sze lat pó niej za prezydentury J. Cartera na wniosek komisji Kongresu  

ameryka skiego (National Commission on New Technological Uses                                                

of Copyrighted Works 

 
CONTU) znowelizowano ameryka skie prawo autorskie 

z 1976 r.16, maj ce swój odr bny tytu 17 w ameryka skim kodeksie federalnym 

(U.S.C.),  wprowadzaj c do niego w § 101 poj cie programu komputerowego    

oraz w § 117 zezwolenie dla w a ciciela software do wykonania kopii                 

lub modyfikacji programu, ograniczaj c tym samym prawa wy czne podmiotu 

praw autorskich.        

Od 1980 r. prawo autorskie stanowi podstawowy instrument ochrony 

oprogramowania  w USA. Takie nowatorskie rozwi zanie sta o si wzorcem dla 

wielu innych krajów b d cych g ównymi producentami software17. Wkrótce 

ustawodawstwa wewn trzne Wielkiej Brytanii, RFN, Francji i Japonii, na laduj c 

Stany Zjednoczone, przes dzi y o korzystaniu przez programy z  ochrony 

wynikaj cej z prawa autorskiego18.         

Uznanie programów za przedmiot ochrony doprowadzi o automatycznie         

do licznych procesów. Ameryka skim s dom federalnym, zajmuj cym si 

orzekaniem w sprawach z zakresu prawa autorskiego, ustawodawca pozostawi   

do rozstrzygni cia z o on kwesti wyznaczenia zakresu przedmiotu ochrony19. 

Ilo wydanych na prze omie ostatnich dwudziestu lat orzecze dotycz cych 

oprogramowania wskazuje, i zakre lenie granic ochrony nigdy nie by o zadaniem 

atwym.  

2. Poj cie programu komputerowego w ustawodawstwie polskim i USA

         

Polska ustawa autorska z 1994 r., podobnie jak dyrektywa nr 91/250,            

nie zawiera definicji programu komputerowego, która  w sposób wi cy 

ustali aby rozumienie tego terminu. Znawców teorii problematyki komputerowej 

brak legalnej definicji w ustawie sk oni do wyra enia pogl du, i ustawodawca 

                                                

 

16 Computer Software Copyright Act, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015, 3028. 
17 J. Barta, R. Markiewicz, Raport. Enter ..., s. 28 i  n. 
18 Tam e.
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pos uguje si poj ciem programu w znaczeniu, jakie nadaje mu terminologia 

informatyczna20. W informatyce pod poj ciem programu rozumie si 

uporz dkowany ci g instrukcji zapisanych w okre lonym j zyku lub j zykach 

programowania przeznaczonych do przetwarzania przez komputer 21. Powy sze 

okre lenie odnosi si tylko do elektronicznych maszyn cyfrowych22. W sposób 

odmienny zdefiniowany jest program w odniesieniu do tzw. komputerów 

analogowych  czy hybrydowych23. Pos uguj c si zaprezentowanymi               

przez doktryn próbami uj cia okre lenia programu  przedstawiono tak e 

syntetyczn charakterystyk poj cia programu opart na analizie wcze niejszego 

dorobku polskiej nauki24.         

Brak definicji legalnej programu komputerowego w polskim prawie autorskim 

uzasadniany jest przede wszystkim obaw , i szybko zmian, które zachodz w 

przemy le informatycznym, mog aby spowodowa niezgodno definicji 

ustawowej w odniesieniu do nowych rozwi za , jakie niesie za sob post p 

techniczny w tej dziedzinie25.         

W Stanach Zjednoczonych program komputerowy zosta po raz pierwszy 

zdefiniowany w 1980 r. w ramach nowelizacji prawa autorskiego z 1976 r.26 

Wed ug  § 101 Copyright Act programem komputerowym jest zestaw twierdze 

lub instrukcji u ywanych bezpo rednio lub po rednio w komputerze w celu 

osi gni cia okre lonego rezultatu 27. W wyniku ewolucji orzecznictwa s dowego 

                                                                                                                                                 

 

19 S. So tysi ski, Ochrona prawna programów komputerowych [w:] Problemy kodyfikacji...,  s. 451;             
A. Nowicka, op. cit., s. 23 i n. 
20 A. Szewc, Program komputerowy jako przedmiot prawa autorskiego, Monitor Prawniczy 1994, nr 11,    
s. 321; G. Jy , Autorskoprawna ochrona programów komputerowych w Polsce (zagadnienia wybrane), 
Radca Prawny 1995, nr 4, s. 39 i n; A. Szewc, G. Jy , Elementy prawa informatycznego, Katowice 1996,    
s. 23 i n. 
21 Podstawy techniki. Praca zbiorowa pod red. M. Gronkowskiej, Warszawa 1994, s. 509. 
22 Tj. do elektronicznych urz dze do automatycznego przetwarzania danych dyskretnych 

 

Podstawy 
techniki. Praca zbiorowa..., s. 299. 
23 Tam e, s. 297 

 

299. Wnikliwej analizy i porówna obydwu definicji dokonuje w pi miennictwie 
polskim  A. Szewc, op. cit., s. 321 i n. 
24 K. Golat, R. Golat, Prawo komputerowe (Zagadnienia wybrane), Warszawa 1998, s. 22 i n.  
25 J. Barta, R. Markiewicz [w:]  J. Barta, M. Czajkowska 

 

D browska, Z. wi kalski, R. Markiewicz,       
E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995, s. 348;         
E. Nowi ska, W. Tabor, M. du Vall, Polskie prawo w asno ci intelektualnej. Prawo autorskie, prawo 
wynalazcze, prawo znaków towarowych, Warszawa 1998, s. 20 i n. 
26 Computer Software Copyright Act, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015, 3028. 
27 Definicj programu komputerowego wed ug Copyright Act podaje w literaturze polskiej A. Nowicka,    
op. cit., s. 25. 
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definicj obj to ró ne typy funkcjonalne programów oraz poszczególne sposoby 

ich ekspresji28.   

3. Program komputerowy jako utwór w rozumieniu polskiej i ameryka skiej 

ustawy o prawie autorskim  

3.1.    Program komputerowy jako utwór w prawie polskim         

Polska ustawa autorska z 1994 r. zalicza programy do kategorii utworów 

wyra onych s owem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi , w ród 

których sytuuje je pomi dzy takimi dzie ami, jak: literackie, publicystyczne, 

naukowe oraz kartograficzne (art. 1 ust. 2 pkt 1).  

       

Specyficzny charakter programów komputerowych zadecydowa                     

o wprowadzeniu przez ustawodawc , w rozdziale siódmym ustawy, obszernej 

regulacji szczególnej dotycz cej tej kategorii dóbr. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 

programy komputerowe podlegaj ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy 

wspomnianego rozdzia u nie stanowi inaczej. Taka regulacja stanowi pewnego 

rodzaju fikcj prawn 29 maj c  na celu zrównanie, w zakresie ochrony, programów 

z dzie ami literackimi, co spowodowa o, e do obydwu kategorii dzie znajduj 

zastosowanie odpowiednie przepisy Konwencji berne skiej, której Polska          

jest stron 30. Jak zauwa a A. Nowicka, brak zapisu w art. 74 ust. 1 ustawy             

o traktowaniu programów podobnie jak dzie literackich w rozumieniu Konwencji 

nie ma znaczenia, gdy podleganie przez nie takiej samej ochronie jak utwory 

literackie przes dza kwesti , e w

 

ramach tego re imu stosuje si do nich 

                                                

 

28 A. Nowicka, tam e.

 

29 K. Golat, R. Golat, op. cit., s. 25 i n. 
30 Konwencja z 9 wrze nia 1886 r. o ochronie dzie literackich i artystycznych, uzupe niona w Pary u         
4 maja 1896 r.,  kilkakrotnie rewidowana.  Ostatni jej tekst (Akt paryski) sporz dzony zosta 24 lipca    
1971 r. (poprawiony 2 pa dziernika 1979 r.).  Z dniem 4 sierpnia 1990 r. Polska przyst pi a do Aktu 
paryskiego, ale z  zastrze eniem art. 1-21 Konwencji  (Dz. U. z 1990 r., Nr 82, poz. 474) oraz O wiadczenie 
rz dowe    o przyst pieniu z 28 wrze nia 1990 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 475 ). W kwestiach obj tych 
zastrze eniem Polska by a zwi zana tekstem rzymskim z  2 czerwca 1928 r. (Dz. U. z 1935 r., Nr 84, poz. 
515 i 516).     22  pa dziernika 1994 r. wesz y w ycie w stosunku do Polski art. 1-21 i za cznik do Aktu 
paryskiego konwencji  (Dz. U. z 1994 r., Nr 104, poz. 506 i 507).  
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postanowienia Konwencji31. W konsekwencji, zgodnie z zasad asymilacji 

wyra on w art. 5 pkt 4 ustawy,  programom zagranicznym przyznano ochron 

tak, jak utworom literackim stworzonym przez obywateli pa stw b d cych stron 

Konwencji, z zastrze eniem ró nic okre lonych w  rozdziale siódmym.

  

3.2.  Przes anki ochrony         

Z  ochrony prawnoautorskiej mog korzysta tylko takie programy, które s 

uznane za utwory i spe niaj cznie wyznaczone przez ustaw warunki ochrony. 

        

Przedmiotem ochrony s utwory, zwane te dzie ami , do których 

ustawodawca zalicza równie programy komputerowe. Mianem dzie art. 1 ustawy 

okre la ka dy przejaw dzia alno ci twórczej o indywidualnym charakterze, 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale nie od warto ci, przeznaczenia i sposobu 

wyra enia . Analiza powy szego zapisu sprowadza si do stwierdzenia,               

e o statusie utworu decyduj dwie przes anki, a mianowicie dzie o                     

musi odznacza si indywidualno ci oraz ustaleniem rezultatu twórczo ci autora 

w jakiejkolwiek postaci. 

     

3.2.1. Twórczo i indywidualno

          

Najwa niejsz przes ank ochrony wszystkich postaci programu jest 

posiadanie cechy indywidualno ci (oryginalno ci). Zgodnie z wyj ciow definicj 

utworu z art. 1 ust. 1 ustawy program jest przedmiotem prawa autorskiego tylko 

wtedy, gdy stanowi przejaw dzia alno ci twórczej o indywidualnym charakterze . 

Ustawa nie wyja nia znaczenia przes anki indywidualno ci twórczej pozostawiaj c 

to zadanie s downictwu, które ma dookre li ten ustawowy zwrot32, respektuj c 

przy tym dotychczasowe pogl dy polskiej doktryny i judykatury.

        

W literaturze przedmiotu zak ada si , e wypracowane na podstawie art.1 

ustawy autorskiej z 1952 r. wskazówki u atwiaj ce rozstrzyganie w tpliwo ci 

                                                

 

31 A. Nowicka, op. cit., s. 100 i n. 
32 K. Golat, R. Golat, op. cit., s.. 28 i n. 
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odno nie kwalifikowania danego dzie a jako podlegaj cego ochronie nie b d 

pomijane przy stosowaniu ustawy z 1994 r.33 Jeszcze przed uchwaleniem nowego 

prawa autorskiego, we wspomnianym wcze niej orzeczeniu z dnia 29 stycznia 

1993 r.34, S d Apelacyjny w Gda sku stwierdzi , e programy komputerowe s 

chronione jak utwory, je li posiadaj cech oryginalno ci twórczej [...]                    

i zawieraj elementy indywidualizuj ce twórc programu . Pogl d s du 

odzwierciedla sposób wi zania twórczo ci z indywidualno ci utworu, 

nawi zuj cy do cech osobowo ci  twórcy, które maj znajdowa swoje odbicie        

w dziele (pi tno osobiste, znamiona osobowo ci)35. S d w tym precedensowym 

orzeczeniu zrówna cech indywidualno ci z posiadaniem przez utwór znamion 

osobowo ci twórcy36. Autorzy glosy stwierdzili, e wytwór intelektu, który spe nia 

cech indywidualno ci, jest zarazem zawsze oryginalny, czyli jest rezultatem 

w asnej aktywno ci autora, a nie kopi cudzego dzie a37. Z podobn wyk adni 

okre lenia oryginalno ci spotka si mo na przy analizie twórczego charakteru 

dzie w ogólno ci38.        

Pomimo pomini cia przez ustaw przes anki oryginalno ci, cz autorów 

nadal opowiada si za uwzgl dnieniem tego wymogu, pos uguj c si z o onym 

poj ciem indywidualno ci - oryginalno ci39.        

Uwa a si , e ochrona prawnoautorska b dzie przys ugiwa a danemu dzie u 

tylko w takim stopniu, w jakim jest ono twórcze40. J. B eszy ski stwierdza,             

e o twórczym charakterze utworu mo na mówi tylko wówczas, gdy znamiona 

indywidualno ci osoby, od której pochodzi obiekt, wyst puj w nim z tak 

intensywno ci , e nabiera on walorów indywidualno ci i niebanalno ci 41.  

                                                

 

33 J. Barta, R. Markiewicz, Programy komputerowe w projekcie polskiego prawa autorskiego, ZNUJ, Prace 
z wynalazczo ci i ochrony w asno ci intelektualnej, 1991, z. 57, s. 26 i n.

 

34 AGCr 369/92, Wokanda 1993, nr 9, s. 33; OSP 1993, z. 11, poz. 216 z glos J. Barty i R. Markiewicza.

 

35 A. Nowicka, op. cit., s. 103. 
36 J. Barta, R. Markiewicz, Glosa do cytowanego wyroku [w:] OSP 1993, z. 11, poz. 216. 
37 Tam e; R. Markiewicz, Ochrona prac naukowych, ZN UJ, Prace z wynalazczo ci i ochrony w asno ci 
intelektualnej, 1990, z. 55, s. 28. 
38 M. Szaci ski, Wk ad twórczy jako przes anka dzie a chronionego prawem autorskim, PiP 1993, nr 2,  
    s. 50. 
39 M. Byrska, Program komputerowy w nowym prawie autorskim, PiP 1994, nr 11, s. 48. 
40 Zob. np. A. Mednis, op. cit., s. 161. 
41 J. B eszy ski, Prawo autorskie..., s. 39. 
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W pi miennictwie panuje zgoda co do w a ciwo ci rezygnacji w ustawowej 

definicji utworu z wymagania osobistego pi tna twórcy, które ustawodawca 

zast pi przes ank indywidualnego charakteru, daj c tym samym sposobno     

do zobiektywizowania kryteriów oceny programów komputerowych pod k tem 

poszukiwania w nich cech wyró niaj cych sam utwór, a nie znamion osobowo ci 

twórcy42. 

       Oryginalno i indywidualny charakter programu stanowi 

 

jak uwa a            

A. Nowicka 

 

nie tylko przes anki ochrony, ale ponadto wyznaczaj jej zakres43.        

Przyjmuje si równie , e tylko indywidualne cechy dzie a chronione               

s przed powielaniem, niezale nie od uj cia cechy twórczo ci44. Stopie 

twórczo ci wymagany dla ochrony prawnoautorskiej dzie a jest oboj tny, 

poniewa nawet minimum twórczo ci, o ile posiada cechy indywidualizuj ce 

utwór, jest chronione przez ustaw 45.  

3.2.2. Ustalenie          

Program komputerowy, aby sta si przedmiotem prawa autorskiego, musi by 

ustalony w jakiejkolwiek postaci (art.1 ust.1 ustawy). Wymóg ustalenia dzie a 

(uzewn trznienia) nale y rozumie jako umo liwienie zapoznania si z utworem 

przez co najmniej jedn osob poza samym twórc 46. Brak jest podstaw                 

dla przyznania ochrony programowi, który znajduje si tylko w wiadomo ci 

programisty47.         

Zgodnie z orzeczeniem S du Najwy szego z dnia 25 kwietnia 1973 r.48       

przez ustalenie nale y rozumie powstanie utworu w jakiejkolwiek postaci, 

chocia by nietrwa ej, ale na tyle stabilnej, a eby cechy i tre utworu wywiera y 

efekt artystyczny. 

                                                

 

42 K. Golat, R. Golat, op. cit., s. 30 i n.; A. Nowicka, op. cit., s. 107 i n. 
43 A. Nowicka, op. cit., s. 110. 
44 J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy..., s. 76. 
45 A. Szewc, G. Jy , op. cit., s. 25.

 

46 J. B eszy ski, Prawo autorskie..., s. 35. 
47 A. Nowicka, op. cit., s. 112; J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim...,  
s. 51. 
48 OSN 1974, poz. 50. 
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Na gruncie obecnej regulacji nie ma adnych ogranicze , ani co do sposobu 

ustalenia, ani rodzaju no nika dzie a, w przypadku ustalenia w postaci materialnej. 

Mo liwa jest prezentacja ustna, podczas której nast pi ustalenie utworu.               

Ten sposób ustalenia posiada jednak istotn wad polegaj c na trudno ci                

w dochodzeniu ochrony tak ustalonego programu49.        

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy, programy nie musz mie postaci uko czonej, 

aby mog y korzysta z ochrony. Chronione s nie tylko takie dzie a, które uzyska y 

ju ostateczny kszta t, ale tak e szkice, plany, projekty utworów, ich wst pne 

wersje, pod warunkiem, e spe niaj konieczne cechy utworu50. Doda nale y,     

e z ochrony korzystaj poszczególne fragmenty programu, które dopiero              

po skompletowaniu b d stanowi y jednolity utwór.

        

Ochrona przys uguje niezale nie od spe nienia jakichkolwiek formalno ci  

 

(art. 1 ust. 4 ustawy). Dlatego nie jest konieczne umieszczanie na egzemplarzu 

utworu adnotacji o zastrze eniu praw, dokonanie rejestracji dzie a                          

lub dokonywanie innych podobnych czynno ci.

        

Spe nienie wymogów oryginalno ci i ustalenia utworu wystarcza,                  

aby programy komputerowe korzysta y z ochrony przyznanej przepisami ustawy. 

Wszelkie inne cechy s irrelewantne dla sytuacji prawnej utworów. Podlegaj one 

ochronie niezale nie od warto ci, przeznaczenia i sposobu wyra enia (art. 1       

ust. 1 ustawy).         

Po pierwsze przy ocenie zdolno ci ochronnej programu nie ma znaczenia jego 

warto . Ochron obj te s zarówno takie programy, które zapewni twórcy 

znaczny dochód, jak i te, które prezentuj znikom

 

warto ekonomiczn 51.         

Po drugie - nieistotne jest przeznaczenie programu. To sam ochron obj te s 

programy systemowe i operacyjne52. Po trzecie utwór podlega ochronie bez 

zró nicowania na sposób wyra enia, który ci le czy si z procesem 

programowania. Programy zapisywane s z zasady w dwóch kodach: ród owym   

i wynikowym (maszynowym) niezrozumia ym dla u ytkownika, który nie jest      

                                                

 

49 A. Nowicka, op. cit., s. 111. 
50 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 52. 
51 A. Szewc, G. Jy , op. cit., s. 26 i n.; A. Nowicka, op. cit., s. 112.

 

52 A. Nowicka, tam e.

 



 

16

 
w stanie pozna tajemnic programu, w przeciwie stwie do zapisu w kodzie 

ród owym, prostym do interpretacji dla osoby z odpowiednim przygotowaniem 

informatycznym53.  

3.3.  Program komputerowy jako utwór w prawie ameryka skim 

  

       Ustawa ameryka ska, po nowelizacji w 1980 r.54, wymienia programy  

komputerowe w ród dzie literackich pi mienniczych (literary works)55. 

Rozwi zanie takie usuwa wszelkie w tpliwo ci w kwestii podlegania                 

przez programy ochronie wyznaczanej przez konwencje dotycz ce praw 

autorskich, a tak e zapobiega stosowaniu surowszych kryteriów  przyznawania 

ochrony  ni te, które s stosowane do utworów literackich56.        

Dzie ami literackimi ustawa okre la utwory inne ni audiowizualne, 

wyra one w s owach, liczbach, innych s ownych lub liczbowych symbolach, bez 

wzgl du na natur no ników materialnych, takich jak ksi ki, periodyki, 

manuskrypty, fonogramy, filmy, kasety, dyskietki lub karty, w których s one 

uciele nione 57.        

Ju w 1976 r. w Kongresie ameryka skim debatowano nad poj ciem dzie 

literackich i ewentualnym obj ciem nim programów komputerowych58. 

Stwierdzono równie , e termin dzie o literackie nie zawiera w sobie adnego 

kryterium literackiej lub jako ciowej warto ci, dodaj c, i poj cie to odnosi si   

do  komputerowych baz danych i programów komputerowych w zakresie, w jakim 

                                                

 

53 K. Golat, R. Golat, op. cit., s. 35 i n. 
54 Nowelizacja Copyright Act z 1976 r., Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015, 3028 ( zawiera poprawki         
do § 101 i § 117, tytu u 17 U.S.C., odnosz ce si do programów komputerowych, wesz y w ycie              
12 grudnia 1980 r.  
55 The Copyright Act, 17 U.S.C. § 102 (a). 
56 J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy..., s. 20 i n.; tych e, Raport. Enter ..., s. 29. 
57 17 U.S.C. § 101. 
58 G. J. Wrenn, Federal Intellectual Property Protection for Computer Software Audiovisual Look and Feel: 

The Lanham, Copyright, and Patent Acts, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/04_2/Wrenn/HTML/reader.html. 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/04_2/Wrenn/HTML/reader.html
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uwzgl dniaj one autorstwo w sposobie wyra enia przez programist idei, ró nych 

od samych idei59.  

3.4.   Przes anki ochrony         

Analiza wymogów, jakie musz by spe nione, aby program komputerowy 

móg korzysta z ochrony wynikaj cej z prawa autorskiego, prowadzi                     

do stwierdzenia, e dzie o musi wykazywa znamiona oryginalno ci, a tak e 

utrwalenia w fizycznym rodku wyrazu (tangible medium of expression). Jak si 

s usznie podkre la, warunek oryginalno ci jest wymogiem minimalnym,              

od którego zale y przyznanie ochrony danemu programowi60.  

3.4.1. Oryginalno

         

Wed ug § 102 (a) Copyright Act ochron obj te s oryginalne dzie a autorskie 

(original works of authorship). Kryterium oryginalno ci interpretowane jest          

w sposób liberalny, gdy uznaje si je za spe nione ju wówczas, gdy dany utwór 

zosta stworzony przez autora i  nie stanowi jednocze nie

 

kopii innego dzie a.   

Taka wyk adnia przes anki oryginalno ci prowadzi do przyznania ochrony 

wi kszo ci samodzielnie napisanych programów komputerowych, o ile te           

nie posiadaj trywialnego charakteru61.        

Odró nia si oryginalno od twórczo ci (creativity), czemu orzecznictwo 

da o wyraz w wyroku dotycz cym sprawy Apple Computer, Inc. v. Franklin 

Computer Corp., stwierdzaj c, i oryginalne dzie o nie musi by dzie em 

genialnym 62. W jednym z wcze niejszych orzecze s d stwierdzi ,                     

                                                

 

59 S. Mota, Computer Associates v. Altai  French Computer Software Copyright Action Not Barred By U.S. 

Decision, http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/3-1/mota.html. 
60 J. Pinheiro, G. LaCroix, Protecting the look and feel of the computer software, High Technology Law 
Journal 1987,  http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/01_ 2Pinheiro/html/text.html. 
61 A. Nowicka, op. cit., s. 31 i n.; J. Barta, R. Markiewicz, Raport. Enter ..., s. 30 i n.; R. Markiewicz,    
op. cit., s. 24 i n. 
62 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983); 464 U. S. 1033 (1984). 

http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/3-1/mota.html
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/01_
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i dla zapewnienia ochrony danemu dzie u wystarczy minimalna odrobina 

twórczo ci (modicum of creativity)63.        

Sposób pojmowania przes anki oryginalno ci uleg zmianie w wyroku S du 

Najwy szego z 27 marca 1991 r. w sprawie Feist Publications, Inc. v. Rural 

Telephone Service Co., Inc.64.  S d stwierdzi , e skopiowanie 1309  z  46,876 

nazwisk, adresów i numerów telefonów z bia ych stron ksi ki telefonicznej   

przez firm , która pó niej opublikowa a powy sze dane w swoim dziele,             

nie stanowi o naruszenia prawa autorskiego. Podstawow kwesti , jak mia 

rozstrzygn s d by o wyja nienie, co by o wymagane, aby usatysfakcjonowa 

wymóg oryginalno ci w wietle Copyright Act. S dzia O Connor stwierdzi a,      

e oznacza on, nie tylko to,  e autor nie skopiowa dzie a od innego,                      

ale dodatkowo nowy utwór musi zawiera w sobie co najmniej pewien 

minimalny poziom twórczo ci65. S d podsumowa , e jakkolwiek jest on bardzo 

niski, to jednak ochronie podlegaj , zgodnie z wcze niejszymi pogl dami, owoce 

pracy intelektualnej ( fruits of intellectual labor )66. S d doda , e ochrona 

przys uguje tylko tym dzie om, które posiadaj jak iskr twórcz (some 

creative spark), bez wzgl du na to, jak prymitywn (crude), znikom (humble)   

lub oczywist , odrzucaj c jednocze nie teori sweat of the brow i nagradzaj c 

oryginalno utworu, a nie wysi ek autora. Pierwszorz dnym celem prawa 

autorskiego nie jest nagradzanie nak adu pracy autorów, lecz promowanie post pu 

nauki i sztuk u ytkowych67. Dzie o polegaj ce na alfabetycznym segregowaniu 

nazwisk, adresów i numerów telefonicznych jest pozbawione  - w opinii s du

  

- 

cech oryginalno ci. Pozwany w o y sporo wysi ku czyni c spis u ytecznym,    

                                                

 

63 Zob. Universal Athletic Sales Co. v. Salkeld, 511 F. 2d 904, 908 (3d Cir.); 423 U.S. 863 (1975). 
64 18 U.S.P.Q. 2d 1275 (1991). 
65 Ladas, Parry, Ladas  & Parry Guide to Statutory protection for Computer Software in the United States: 

Copyright Protection for Computer Software, 

http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html. 
66 Ladas, Parry, tam e.

 

67 J. Russo, J. Nafziger, Software Look and feel protection in the 1990 s, 
http://www.computerlaw.com/lookfeel.html. 

http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html
http://www.computerlaw.com/lookfeel.html
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lecz brak mu elementów twórczych, aby  uczyni go oryginalnym w wietle prawa 

autorskiego68.  

3.4.2. Utrwalenie 

           

Zgodnie z § 102 (a) ameryka skiej ustawy autorskiej, drug niezb dn 

przes ank , która musi wyst pi cznie z cech oryginalno ci, jest utrwalenie 

(fixation) programu komputerowego w fizycznym rodku wyrazu (tangible 

medium of expression).          

Wed ug § 101, zawieraj cego swoisty katalog definiuj cy poj cia niezb dne 

do prawid owego interpretowania ustawy, wymóg utrwalenia jest spe niony, 

je li uciele nienie dzie a w kopii, przez autora lub za jego zgod ,                         

jest wystarczaj co trwa e (permanent) lub sta e (stable), aby mog o by 

postrzegane (perceived), reprodukowane lub w inny sposób zakomunikowane      

w okresie d u szym ni tylko chwilowy69. Pod poj ciem kopii (copies) ustawa 

wymienia przedmioty materialne, inne ni fonogramy, w których dzie o                

jest utrwalone w jakikolwiek sposób przy u yciu metody obecnie znanej              

lub stworzonej w przysz o ci, a za pomoc której dzie o mo e by postrzegane, 

reprodukowane lub mo e podlega innemu rodzajowi komunikacji bezpo rednio, 

jak równie za pomoc maszyny lub urz dzenia (§ 101 Copyright Act).

        

A. Nowicka stwierdza, e nie ma ogranicze co do rodzaju przedmiotów 

materialnych, w których dzie o mo e by utrwalone, ani sposobów jego 

utrwalenia. rodkiem utrwalenia mo e by s owo, liczba, d wi k, obraz                 

lub jakiekolwiek symbole, znaki graficzne, a tak e adunki elektryczne 70.        

Uciele nienie programu w przedmiocie materialnym, który jest zarazem jego 

no nikiem, spe nia wymóg utrwalenia  z § 102 (a); takie przedmioty s kopiami 

w znaczeniu definicyjnym z § 101 Copyright Act71. 

                                                

 

68 J. Russo, J. Nafziger, tam e; A. Nowicka, op. cit., s. 32 i n.

 

69 17 U.S.C. § 101, http://www.loc.gov/copyright/title17. 
70 A. Nowicka, op. cit., s. 34. 
71 J. Pinheiro, G. LaCroix, Protecting the look and feel of the computer software, High Technology Law 
Journal 1987,  http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/01_ 2Pinheiro/html/text.html. 

http://www.loc.gov/copyright/title17
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/01_
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Obecnie, w zwi zku z przyst pieniem przez Stany Zjednoczone do Konwencji 

berne skiej, spe nienie formalno ci nie warunkuje powstania ochrony. Samo 

ustalenie i utrwalenie programu, nawet w formie zapisu na kartce papieru, 

upowa nia do udzielenia mu ochrony na podstawie prawa autorskiego. Warto 

doda , e zarejestrowanie dzie a w Copyright Office i umieszczenie                        

na egzemplarzu programu tzw. noty copyrightowej staje si podstaw do wydania 

zakazu importu na teren USA programów naruszaj cych prawa autorskie 

uprawnionego72.  

4.  Przedmiotowy zakres ochrony programów komputerowych w Polsce i USA  

     4.1. Uwagi ogólne  

       Fakt spe nienia przez program komputerowy wszystkich wymogów 

formalnych warunkuj cych przyznanie prawnoautorskiej ochrony nie przes dza       

o  tym, i stanowi on w ca o ci przedmiot ochrony. Dodatkowym problemem jest 

rozgraniczenie elementów podlegaj cych ochronie od tych, które s jej 

pozbawione. Powy sza kwestia jest ci g ym przedmiotem sporów i ró ni cych si 

rozstrzygni s dowych, g ównie w Stanach Zjednoczonych, gdy w Polsce 

rozró nienie chronionych i nie chronionych elementów programu nie napotyka 

takich trudno ci.

  

4.2.  Idee i zasady  

       Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

ochron obj te s wszystkie formy wyra enia programu. Zamieszczenie takiego 

zwrotu  w tre ci przepisu ma odpowiada zawartemu w tek cie wspomnianej 

dyrektywy 91/250 terminowi expression. Zapis w tym samym przepisie, który 

wy cza ochron w stosunku do idei i zasad, ma s u y bezproblemowemu 

                                                

 

72 United States Copyright Office, Copyright Basics 2000, http://www.loc.gov/copyright. 

http://www.loc.gov/copyright
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wytyczeniu przedmiotowego zakresu ochrony z rozgraniczeniem tre ci i formy 

dzie a73.         

W doktrynie i judykaturze polskiej wyró nia si tre i form dzie a. Jak pisze 

J. B eszy ski, takie rozró nienie nie jest wystarczaj ce zwa ywszy na okoliczno , 

i trudno by oby ochron sprowadza tylko do formy dzie a nadanej

 
mu             

przez autora, tzn. sposobu przedstawienia przez niego pewnej tre ci74. Zdaniem 

innych autorów, mi dzy form a tre ci programu istnieje cis y zwi zek, dlatego 

nie nale y ich postrzega

 

jako dwóch niezale nych od siebie stron dzie a; forma 

wyra enia stanowi uzewn trznienie danej tre ci75.        

Idee i zasady, które s zawsze podstaw programu komputerowego lub jego 

elementów, nie podlegaj ochronie (art. 74 ust. 2 zd. 2 ustawy). J. Barta                     

i R. Markiewicz, analizuj c powy szy zapis, stwierdzili, i podkre la on ogólne 

zasady prawa autorskiego, w my l których idee czy zasady jako takie nie mog 

stanowi przedmiotu praw wy cznych76. Autorzy zak adali, i o ile elementy 

tekstowe programu, w znaczeniu konkretnego przedstawienia ci gu instrukcji, 

b d korzysta y z intensywnej ochrony, to elementy pozatekstowe (algorytm, 

j zyki programowania) b d prawdopodobnie wy czone spod ochrony                   

ze wzgl du na brak niezb dnej cechy dzia alno ci twórczej o indywidualnym 

charakterze 77.         

Przyznanie ochrony wszystkim formom wyra enia

 

akcentuje, i ochron 

obj te s wszystkie postacie wyra enia programu78, czyli jego ekspresja mo e 

nast pi zarówno przy u yciu ró nych materia ów, no ników oraz technik zapisu 

(np. pismem odr cznym, maszynowym)79. W ten sposób przes dzona zosta a 

zdolno ochronna programów w wersji ród owej, wynikowej oraz tych, które s 

inkorporowane w hardware (tzw. firmware), czyli oprogramowaniu firmowym80.  

                                                

 

73 A. Nowicka, op. cit., s. 115. 
74 J. B eszy ski, Prawo autorskie..., s. 43. 
75 K. Golat, R. Golat, op. cit., s. 54. 
76 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 350. 
77 Tam e.

 

78 A. Nowicka, op. cit., s. 117. 
79 K. Golat, R. Golat, op. cit., s. 54. 
80 M. Byrska, Zdolno patentowa programów komputerowych, ZNUJ, Prace z wynalazczo ci i ochrony 
w asno ci intelektualnej, 1992, z. 59, s. 80.
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Reasumuj c, idee i zasady, cho by mia y charakter twórczy i indywidualny, 

nie b d podlega y ochronie. W razie ewentualnego zmaterializowania tych 

elementów w jakiejkolwiek formie wyra enia, przy zachowaniu cech 

indywidualno ci, nie b dzie podstaw do odmowy ochrony programu, w którym 

idee i zasady znalaz y swe odzwierciedlenie w sposób nadaj cy im charakter 

indywidualny81.        

W Stanach Zjednoczonych podstawow zasad stosowan przy wytyczeniu 

zakresu przedmiotowego ochrony jest rozró nienie idei dzie a od sposobu jej 

wyra enia,  okre lane mianem the idea 

 

expression dichotomy 82. Wywodzi si 

ono z § 102 (b) Copyright Act wy czaj cego ochron  w stosunku                         

do jakichkolwiek idei, procedur, systemów, metod dzia ania, koncepcji, zasad     

lub odkry , bez wzgl du na form , w jakiej zosta y opisane, wyja nione, 

zilustrowane lub uciele nione w oryginalnym dziele autorskim. Prawo 

ameryka skie obejmuje ochron tylko sposób wyra enia idei, natomiast sama idea 

nie podlega ochronie. 

       Idea 

 

expression dichotomy ma istotne znaczenie w zapobieganiu 

monopolizacji idei, procesów i metod zastosowanych w programach83. Analiza 

orzecznictwa wskazuje na liczne trudno ci w rozstrzyganiu sporów dotycz cych 

rozgraniczenia pomi dzy chronion ekspresj a le c poza spektrum ochrony ide 

programu. S downictwo korzysta z dwóch koncepcji u atwiaj cych 

przeprowadzenie tej dystynkcji, a mianowicie z  doktryn merger i scenes          

a faire 84, obok koncepcji abstrakcyjno ci wywodz cej si z tradycyjnego prawa 

autorskiego85. 

                                                

 

81 A. Nowicka, op. cit., s. 120. 
82 L. B. Burgunder, C. E. Heckman, An emerging theory of computer software genericism, High Tech. Law   

     Journal 1988, http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/02_2/Heckman/html/text.html. 
83  A. Nowicka, op. cit., s. 36. 
84 Tam e, s. 37; M. A. Lemley, Convergence in the Law of Coftware Copyright ?, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html; J. Myers, Apple             

v. Microsoft: Virtual Identity in the GUI Wars, http://www.richmond.edu/jolt/v1i1/myers.html. 
85 Ladas, Parry, Ladas  & Parry Guide to Statutory protection for Computer Software in the United States: 

Copyright Protection for Computer Software, 

http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html. 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/02_2/Heckman/html/text.html
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html;
http://www.richmond.edu/jolt/v1i1/myers.html
http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html


 

23

        
Poj cie merger doctrine oznacza, e je li w praktyce wyst puje tylko jeden  

lub  ograniczona ilo sposobów na wyra enie idei, wtedy idea i jej ekspresja       

s uznawane za stopione ( merged ). Ochrona

 
prawnoautorska jest niedost pna 

dla ekspresji, która stopi a si z ide 86. Przyk adem zastosowania merger 

doctrine by wyrok w sprawie Interactive Network Inc. v. NTN Communications 

Inc.87  Werdykt opiera si na stwierdzeniu, e gra komputerowa stworzona         

przez autorów, podobna do jej wersji telewizyjnej, opiera a si na identycznej idei. 

Nie by o innej mo liwo ci jej wyra enia, przez co stopi a si ona z tre ci .           

W przypadku obj cia ochron ekspresji, oznacza oby to automatyczne przyznanie 

ochrony idei88.        

Doktryna scenes a faire charakteryzuje si tym, i eliminuje ona             

spod ochrony te elementy, które s typowymi pomys ami literackimi 

obejmuj cymi wydarzenia i postacie niezb dne dla opracowania danego tematu. 

Nacisk k adzie si bardziej na elementy tematu pracy, ani eli na twórczo autora 

opart na powszechnie znanej idei89. W dziedzinie prawa komputerowego 

koncepcja ta by a najcz ciej u ywana w grach komputerowych, w których 

 

jak 

zauwa a A. Nowicka 

 

pewne standardowe pomys y odno nie labiryntów, tablic 

wyników powinny by traktowane jako scenes a faire 90.        

Podstawowym precedensem rozgraniczaj cym chronion form od tre ci           

i innych elementów dzie a by o orzeczenie z 1986 r. w sprawie Whelan Associates 

Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc.91. Whelan stworzy program maj cy na celu 

pomoc laboratorium dentystycznemu w pracach administracyjnych, zwi zanych 

g ównie z prowadzeniem ksi gowo ci.

 

Dwa lata pó niej Jaslow przet umaczy 

program Whelana na inny j zyk komputerowy, tworz c program maj cy 

                                                

 

86 C. R. McManis, Intellectual property protection and reverse engineering of computer programs in the 

United States and the European Community, http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8.html.  
87 49 PTCJ 496 (N.D.Cal. 1995) 

 

cyt. za C. R. McManis, tam e.

 

88 Ladas, Parry, Ladas  & Parry Guide to Statutory protection for Computer Software in the United States: 

Copyright Protection for Computer Software, 

http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html. 
89 Tam e.

 

90 A. Nowicka, op. cit., s. 37 i n. 
91 230 U.S.P.Q. 481 (3rd Circuit 1986). 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8.html
http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html
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zastosowanie w komputerach innych laboratoriów. Jakkolwiek obydwa programy 

posiada y znaczne podobie stwa strukturalne, to ró ni y si j zykiem 

programowania, struktur danych i algorytmami92. S d przyj za o enie, e ide 

programu jest jego ostateczny cel, co stanowi o podstaw do stwierdzenia,            

i je li mo e on by osi gni ty na kilka sposobów, to dane rozwi zanie 

wykorzystane przez autora stanowi chronion form wyrazu93. Ustanowiony    

przez s d test wyznaczaj cy lini demarkacyjn pomi dzy nie podlegaj cymi 

ochronie ideami a chronion form ich ekspresji zak ada , e przy

 

wytyczeniu linii 

nale y uwzgl dnia rezultat, jaki ma zosta osi gni ty przez dzie o.              

Inaczej mówi c, celem utworu u ytkowego jest jego idea, a wszystko,                    

co jest zb dne do  jego osi gni cia, stanowi cz wyra enia idei94. Decyzja         

w sprawie Whelan nie tylko rozszerzy a ochron autorska poza literalne 

kopiowanie kodu programu na struktur , sekwencj i organizacj ,                           

ale tak e sformu owa a szeroki test ograniczaj cy niechronione idee do tych,                           

które s konieczne do osi gni cia celu lub funkcji programu , a wszystko inne 

jest lub powinno by chronion ekspresj 95.  Orzeczenie i zastosowana w nim 

wyk adnia idea 

 

expression dichotomy sta y si przedmiotem krytyki, jakkolwiek 

nie przeszkodzi a ona w rozszerzaniu zakresu ochrony w kolejnych orzeczeniach 

opieraj cych si na te cie w sprawie Whelan96.          

W sprawie Broderbund Software Inc. v. Unision World Inc.97 tez o ochronie 

struktury programu zastosowano do wizualnych przedstawie programu 

(program s visual displays) uznaj c, e pozwany naruszy prawo autorskie          

przez to, i niektóre wizualne przedstawienia emitowane przy

 

zastosowaniu jego 

                                                

 

92 L. B. Burgunder, C. E. Heckman, An emerging theory of computer software genericism, High Tech. Law   

     Journal 1988, http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/02_2/Heckman/html/text.html. 
93 A. Nowicka, op. cit., s. 38.  
94 J. Russo, J. Nafziger, Software Look and feel protection in the 1990 s, 
http://www.computerlaw.com/lookfeel.html;  A. Nowicka, tam e.

 

95 J. Russo, J. Nafziger, tam e.

 

96 A. Nowicka, op. cit., s. 39; P. Samuelson, Computer Programs, User Interfaces, and Section 102 (b)      

of the Copyright Act of 1976: A Critique of Lotus v. Paperback, 6 High Tech. Law Journal, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/06_2/Samuelson/html/reader.html.  
97 648 F. Supp. 1127 (N.D. Cal. 1986); orzeczenie to omawia S. So tysi ski, Ochrona prawna programów 
komputerowych [w:] Problemy kodyfikacji..., s. 453 i n. 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/02_2/Heckman/html/text.html
http://www.computerlaw.com/lookfeel.html;
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/06_2/Samuelson/html/reader.html
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programu by y zbli one do wyst puj cych na ekranie przy u yciu programu 

powoda. S d tak e zaznaczy , e prawo autorskie w programie z kartkami 

zawieraj cymi yczenia powinno chroni wszystkie oryginalne aspekty 

programu98.         

W kolejnym orzeczeniu, dotycz cym sprawy Lotus Development Corp.            

v. Paperback Software International99, s d obj ochron funkcjonalne aspekty 

interfejsów u ytkownika. S dzia Keeton pos u y si formu poziomów 

abstrakcji w celu odró nienia idei od jej formy wyrazu, za pomoc której 

sformu owa trzycz ciowy test zdolno ci prawnoautorskiej programu, g ównie       

w odniesieniu do jego nieliteralnych elementów100. Sprawa w I instancji 

zako czy a si wydaniem orzeczenia zas dzaj cego odszkodowanie dla Lotusa; 

Paperback zgodzi si wycofa swój program VP 

 

Planner z rynku, zap aci 

500,000 dolarów i nie wnosi apelacji, pomimo uznawania tego wyroku za b dny. 

S d po zastosowaniu wspomnianego testu do interfejsów u ytkownika przyj ,    

e dosz o do naruszenia prawa do programu Lotus 1-2-3, twierdz c, i program VP 

 

Planner wykonywa te same komendy, jakie wyst powa y w programie 

Lotus 101.  

       Linia orzecznictwa w kwestii interpretacji zasady idea 

 

expression dichotomy 

uleg a zmianie w sprawie Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.102. 

Wyrok w tej sprawie oznacza odwrót od stosowanej do tej pory szerokiej wyk adni 

                                                

 

98 S. So tysi ski,

 

tam e; J. Russo, J. Nafziger, Software Look and feel protection in the 1990 s, 
http://www.computerlaw.com/lookfeel.html. 
99 740 F. Supp. 37 (D. Mass. 1990). 
100 A. Nowicka, op. cit., s. 39; J. Russo, J. Nafziger, Software Look and feel protection in the 1990 s, 
http://www.computerlaw.com/lookfeel.html. 
101 Omówienie oraz wnikliw krytyk

 

orzeczenia w sprawie Lotus przedstawia P. Samuelson, Computer 

Programs, User Interfaces, and Section 102 (b) of the Copyright Act of 1976: A Critique of Lotus                  

v.   Paperback,  6  High  Tech.  Law  Journal, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/06_2/Samuelson/html/reader.html.  
102 23 U.S.P.Q. 2d 1241 (1992); szczegó owej prezentacji tego orzeczenia dokonuje Sue Mota, Computer 

Associates v. Altai 

 

French Computer Software Copyright Action Not Barred By U.S. Decision, 

http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/3-1/mota.html; M. A. Lemley, Convergence in the Law of Coftware 

Copyright ?, http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html; 

w literaturze polskiej A. Nowicka, op. cit., s. 41 i n. 

http://www.computerlaw.com/lookfeel.html
http://www.computerlaw.com/lookfeel.html
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/06_2/Samuelson/html/reader.html
http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/3-1/mota.html;
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html;
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zakresu ochrony wyznaczonego przez precedens Whelan 103. S d wydaj c 

werdykt, podwa y tez , i podstaw programu stanowi tylko jedna idea i jest ni 

cel lub funkcja programu, a wszystko, co jest zb dne do osi gni cia celu                

lub funkcji jest ekspresj idei104.         

S d ustanowi nowy test sk adaj cy si z trzech etapów: abstrakcji 

 
filtracji 

  

porównania , za pomoc którego móg dok adnie analizowa , czy chroniona 

forma wyra enia zosta a rzeczywi cie skopiowana105. W pierwszym etapie 

(abstraction) nale y wyodr bni ide i ekspresj  na ka dym poziomie abstrakcji, 

rozbijaj c tym samym struktur programu komputerowego. Ró ne poziomy 

abstrakcji (different levels of abstraction) opieraj si na te cie s dziego Handsa 

wyznaczonym w sprawie Nichols v. Universal Pictures Corp.106. Nast pnie 

podczas drugiego etapu, filtracji, analizuje si niechronione elementy

 

struktury 

programu na ka dym z poziomów i ustala si te, którym przys uguje ochrona. 

Ostatni etap polega na porównaniu uzyskanej w wyniku dwóch pierwszych 

procesów ekspresji twórczej z programem pozwanego, aby wykaza                     

na ewentualne skopiowanie jakiegokolwiek aspektu programu i dokona oceny 

donios o ci powielonych elementów bior c pod uwag ca o programu powoda. 

S d doszed do wniosku, e na ochron zas uguje tylko literalny kod programu,      

a wszelkie inne sk adniki musz pozosta poza sfer ochronn 107.         

Tezy precedensu Altai znalaz y poparcie w kolejnych orzeczeniach 

ameryka skich, a pogl dy s du wyra one w sprawie Whelan sta y si martw 

                                                

 

103 A. Nowicka, tam e, s. 42; J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy..., s. 35. 
104 C. R. McManis, Intellectual property protection and reverse engineering of computer programs            

in   the  United  States  and  the  European  Community, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8.html.  
105  M.  A.  Lemley,  Convergence  in  the  Law  of  Coftware  Copyright  ?, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html. 
106 17 U.S.P.Q. 84 2d Cir 1930. 
107  M.  A.  Lemley,  Convergence  in  the  Law  of  Coftware  Copyright  ?, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html; A. Nowicka, op. cit.,     

s. 45 i n.  

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8.html
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html;
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liter 108. W sprawie Gates Rubber Co. v. Brando American, Inc.109 s d podda 

filtracji sze

 
niechronionych elementów: idee, procesy lub metody programu, 

fakty, dane nale ce do domeny publicznej oraz elementy nie kwalifikuj ce si       

do ochrony ze wzgl du na doktryny merger oraz scenes a faire 110. Ostatecznie 

s d wskaza , e porównanie chronionych elementów programu powinno by 

dokonane na podstawie szczegó ów ka dej sprawy ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na okre lenie, czy znaczna cz chronionej ekspresji oryginalnego dzie a 

uleg a skopiowaniu, dodaj c, i idea 

 

expression dichotomy nale y stosowa do 

ka dego poziomu abstrakcji111.  

4.3. Algorytm. Struktura programu         

Mo liwo obj cia ochron algorytmu programu komputerowego

 

budzi 

najwi cej w tpliwo ci i sporów112. W toku prac nad nowym prawem autorskim 

proponowano, w wersji projektu z 1991 r., aby algorytm, tre , funkcja programu, 

procesy oraz j zyki komputerowe nie podlega y ochronie113.         

Ustawa z 1994 r. nigdzie nie wspomina o algorytmie, wobec czego nale y 

przypuszcza , e wyst puje on po rednio pod wyra eniem elementy programu 

komputerowego (art. 74 ust. 2). ród em problemów przy analizowaniu spraw 

                                                

 

108 Najwi ksze ameryka skie firmy komputerowe,

 

b d ce przede wszystkim powodami w sprawach             

o naruszenie praw autorskich, wypowiedzia y si krytycznie w sprawie orzeczenia s du dotycz cego 

sprawy Altai g ównie w odniesieniu do testu filtracji. Prawnik firmy Apple powiedzia , e orzeczenie

 

to 

skomplikowa o prostot i przekl o

 

z o ono , a pe nomocnik  korporacji IBM nazwa werdykt s du 

legalnym Czernobylem . Zob. A. M. Lemley, Convergence in the Law of Coftware Copyright ?, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html. 
109 798 F. Supp. 1499 (D. Colo. 1992). 
110  M.  A.  Lemley,  Convergence  in  the  Law  of  Coftware  Copyright  ?, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html;  

A. Nowicka, op. cit., s. 48; J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy..., s. 34 i n. 
111  M.  A.  Lemley,  Convergence  in  the  Law  of  Coftware  Copyright  ?, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html; A. Nowicka: tam e.

 

112 M. Byrska, Wytyczne EWG w sprawie ochrony programów komputerowych a polski projekt prawa 

autorskiego, ZNUJ, Prace z wynalazczo ci i ochrony w asno ci intelektualnej, 1993, z. 60, s. 67.

 

113 J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy..., s. 76 i n. 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html;
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Lemney/html/reader.html;
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zwi zanych z algorytmami mo e by odmienne ich traktowanie                          

przez informatyków i prawników114. Zgodnie z terminologi informatyczn , 

algorytm oznacza sko czony zbiór ci le okre lonych regu , wed ug których  

rozwi zuje si zadanie w sko czonej liczbie kroków115. Algorytm stanowi plan 

rozwi zania zadania, a jego zapis w j zyku programowania, wed ug którego 

komputer dzia a rozwi zuj c zadanie, zwany jest programem116.        

W literaturze przedmiotu nie ma jednolitego stanowiska co do statusu 

prawnego algorytmu. Jakkolwiek wiele g osów sk ania si do uznania algorytmu 

za przedmiot ochrony117, to istniej równie pogl dy opozycyjne w stosunku       

do takiego rozwi zania118.        

Wydaje si , e algorytm jest najistotniejszym przedmiotowo elementem 

programu komputerowego, stanowi cym jego tre i le cym w sferze ochrony, 

który umownie mo na zakwalifikowa do elementów tre ciowych119. Z uznaniem 

algorytmu za przedmiot prawa autorskiego czy si pozytywne stwierdzenie 

przes anki jego twórczego charakteru120. Ochronie mo e podlega sposób 

wyra enia algorytmu, czyli sposób jego implementacji w postaci konkretnego 

zestawu odpowiednio usystematyzowanych instrukcji dla komputera121. Natomiast 

regu y logiczne, formu y matematyczne stanowi ce algorytm matematyczny,         

jak równie sam algorytm jako koncepcja rozwi zania, s pozbawione 

prawnoautorskiej ochrony122.        

W Stanach Zjednoczonych s d we wspomnianej sprawie Whelan przyzna 

ochron pe nemu rozbudowanemu algorytmowi. Istota problemu polega                  

na rozstrzygni ciu, które z elementów algorytmu i w jakich warunkach                    

                                                

 

114 A. Nowicka, op. cit., s. 121. 
115 M. Byrska, Zdolno patentowa..., s. 83; Podobne definicje przytaczaj A. Nowicka, tam e,                  

oraz A. Mednis, op. cit., s. 160 i n. 
116 A. Mednis, tam e, s. 160.

 

117 A. Mednis, tam e, s. 160

 

i n.; J. B eszy ski, Ochrona programów komputerowych..., s. 117; M. Byrska, 
Ochrona programu komputerowego w nowym prawie autorskim, Warszawa 1994, s. 35. 
118 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 350. 
119 K. Golat, R. Golat, op. cit., s. 46 i n. 
120 Tam e.

 

121 A. Nowicka, op. cit., s. 124. 
122 A. Nowicka, tam e.
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s istotnymi z punktu widzenia prawa autorskiego123. Algorytm podlega by 

ochronie, je li uda oby si wykaza , e istnieje wi cej ni jeden algorytm mog cy 

zrealizowa za o ony cel124.   

      4.4.   Interfejsy         

Tre art. 74 ust. 2 zd. 2 ustawy wskazuje, i cza (interfejsy) traktowane         

s tak samo jak inne elementy programu. Poj ciem tym okre la si te cz ci 

programu zawieraj ce informacje o jego wspó pracy z innymi elementami systemu 

oraz o wzajemnych powi zaniach i wspó dzia aniu, które s niezb dne                   

do wspó pracy wszystkich elementów software i hardware z innym programem     

lub innym sprz tem 125.         

Interfejsy stanowi drugi, poza algorytmem, sk adnik programu zapewniaj cy 

jego funkcjonalno 126. Wyra ne wymienienie w ustawie czy i umiejscowienie 

ich w cz ci szczegó owej po wi conej programom komputerowym przes dza         

o podleganiu przez nie ochronie na identycznych zasadach jak pozosta e elementy 

programu. Obowi zuj wobec nich wymogi oryginalno ci i indywidualno ci.        

Nie korzystaj z ochrony idee i zasady b d ce podstaw interfejsów. Ochronie 

podlega tylko ekspresja idei i zasad zawartych w czach127. 

       Status interfejsów w ameryka skim prawie autorskim nie zosta  do tej pory 

jednoznacznie przes dzony. Istniej zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy 

podlegania przez cza re imowi ochrony, który za priorytetow uznaje 

standaryzacj i nieskr powan konkurencj 128.        

W praktyce przyzwyczajenie si u ytkownika do interfejsów (look and feel) 

spowoduje jego niech do nabywania programów zak adaj cych inny, nowy 

                                                

 

123 J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy..., s. 36. 
124 A. Nowicka, op. cit., s. 39. 
125 A. Nowicka, tam e, s. 120.

 

126 K. Golat, R. Golat, op. cit., s. 49. 
127 A. Szewc, G. Jy , op. cit., s. 30 i n.

 

128 P. S. Menell, D. S. Karjala, Applying Fundamental Copyright Principles to Lotus Development Corp.    

v. Borland International, Inc.,  

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Menell/html/reader.html. 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/10_1/Menell/html/reader.html
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sposób komunikacji z komputerem. W zwi zku z czym ochrona autorska look      

and feel powinna si ogranicza do elementów ekspresji, z pomini ciem idei 

b d cych podstaw komunikacji u ytkownika z programem129.         

Dziewi lat temu s dy wyda y dwa wyroki

 
dotycz ce mi dzy innymi kwestii 

interfejsów: Lotus Development Corp. v. Borland International, Inc.130 i Apple 

Computer, Inc. v. Microsoft Corp.131. W pierwszej sprawie s d potwierdzi tez      

z orzeczenia Lotus v. Paperback132, i interfejsy u ytkownika podlegaj ochronie 

jako nieliteralne aspekty programu133. W sprawie Apple , s d uzna , e aden         

z elementów graficznych interfejsów u ytkownika nie zas uguje na przyznanie mu 

ochrony. Opieraj c si na tezie z precedensu Altai , s dzia odniós j do look     

and feel istotnych z punktu widzenia standaryzacji. Stanowi o to podstaw do 

odmowy przyznania ochrony zarówno elementom tekstowym, jak i ca emu 

uk adowi look and feel. Podtrzymuj c opini o tym, e elementy konieczne z 

punktu widzenia zgodno ci programu z innymi cz ciami systemu komputerowego 

nie nadaj si do ochrony, s d stwierdzi , e wizualne prezentacje look and feel s 

tak ci le zwi zane z funkcjonalnym celem programu, i staj si nie 

podlegaj cymi ochronie standardami134.         

Podsumowuj c rozwa ania na temat przedmiotowego zakresu ochrony            

nie sposób nie doda , i pomimo wcze niejszego postulowania przez komisj 

Kongresu (CONTU) w sprawie wy czenia spod zakresu ochrony takich 

elementów software jak programy operacyjne, programy zawarte w pami ci 

ROM135 oraz zapisane w j zyku maszynowym, prawo s dziowskie bardzo szybko 

                                                

 

129 A. Nowicka, op. cit., s. 49; J. Pinheiro, G. LaCroix, Protecting the look and feel of the computer 
software, High Technology Law Journal 1987,   
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/01_ 2Pinheiro/html/text.html. 
130 799 F. Supp. 203 (D. Mass. 1992). 
131 799 F. Supp. 1006, 1022. 
132 740 F. Supp. 37 (D. Mass. 1990). 
133 P. Samuelson, Computer Programs, User Interfaces, and Section 102 (b) of the Copyright Act of 1976:  

A  Critique  of  Lotus  v.  Paperback,  6  High  Tech.  Law  Journal, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/06_2/Samuelson/html/reader.html;  

A. Nowicka, op. cit., s. 50 i n. 
134 J. Russo, J. Nafziger, Software Look and feel protection in the 1990 s, 
http://www.computerlaw.com/lookfeel.html. 
135 ROM (Read Only Memory) 

 

pami nieulotna tylko do odczytu; w ROM zapisywany jest np. program 
BIOS; zob. np. Enter , dodatek specjalny z 2000 r., nr 8, s. 27.  

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/01_
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/06_2/Samuelson/html/reader.html;
http://www.computerlaw.com/lookfeel.html
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rozstrzygn o, i ochronie oprócz programów aplikacyjnych (u ytkowych) 

podlegaj równie programy operacyjne. Ich zdolno ochronn przes dzono         

w 1983 r. w sprawie Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.136, w której 

s d nie znalaz podstaw, aby rozró nia pomi dzy statusem obydwu programów, 

stwierdzaj c, e korzystaj one z to samej ochrony wyznaczonej ramami prawa 

autorskiego. S d Najwy szy obj ochron wszystkie elementy oprogramowania 

stanowi c, i ochrona nie mo e by zale na od postaci kodu ród owego (source 

code)137 czy wynikowego, zrozumia ego tylko dla komputera (object code)138    

oraz doda , e nie wolno ochrony prawnoautorskiej kwestionowa poprzez 

twierdzenie, i utrwalenie programu nast pi o przez zapisanie w pami ci sta ej139.        

Orzecznictwo uzna o, e ochronie, oprócz wspomnianych form wyra enia 

programów (kodu ród owego i wynikowego), podlegaj równie materia y 

projektowe poprzedzaj ce opracowanie  programu, tzw. flow charts140, które 

stanowi  graficzny zapis algorytmu przed sporz dzeniem jego kodu                    

oraz mikrokod.141 W orzeczeniu dotycz cym mikrokodu s d wskaza , e ta forma 

wyra enia programu zawiera si w granicach poj cia programu w rozumieniu        

§ 101 Copyright Act, kwestionuj c pogl dy opozycyjne wypowiadaj ce si          

za odmow przyznania mikrokodowi zdolno ci prawnoautorskiej142.   

    

                                                    

                                                

 

136 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983); 464 U. S. 1033 (1984). 
137 Kod ród owy oznacza zapis programu w j zyku programowania; por. A. Nowicka, op. cit., s. 26;             
J. Barta, R. Markiewicz, Programy komputerowe w projekcie..., s. 26 i n. 
138 Kod wynikowy oznacza zapis w j zyku maszynowym, tam e.

 

139 A. Nowicka, Umowy o udost pnienie programów komputerowych, RPEiS 1990, z. 3 - 4, s. 38 i n;  
J. Barta, R. Markiewicz, Raport. Enter ..., s. 28 i n; tych e, G ówne problemy..., s. 22 i n. 
140 Por. np. orzeczenie w sprawie Apple Computer, Inc. v. Formula International Inc., 562 F.Supp.              
775  (C. D. Cal. 1983). 
141 Por. orzeczenie w sprawie NEC Corp. v. Intel Corp., 645 F.Supp. 590 (1986); No. C-84-20799-WPG 
(N.D. Cal., Feb. 6, 1989); 1 U.S.P.Q. 2d 1492 (N.D. Cal. 1986). 
142 Por. np. A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona..., s. 25 i n; R. N. Clinton, Computer 
Software and Copyright Protection: The "Structure, Sequence and Organization"  and "Look and Feel" 
Questions, http://www.uiowa.edu/~rclinton/clinton/Copyrights/lookfeel.htm. 

http://www.uiowa.edu/~rclinton/clinton/Copyrights/lookfeel.htm
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Rozdzia drugi  

Podmiot praw autorskich do programu komputerowego w prawie polskim        

i ameryka skim

  
1. Podmiot praw autorskich do programu komputerowego w polskiej ustawie 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych         

Prawo autorskie do programu komputerowego powstaje w chwili stworzenia 

programu pod warunkiem, e odznacza si on indywidualizmem i ustaleniem       

w  jakiejkolwiek postaci.        

Autorem programu jest ka da osoba fizyczna lub grupa osób, które wspólnie 

stworzy y utwór (wspó autorstwo). Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy,             

za autora programu uznaje si pracodawc , jak równie producenta 

oprogramowania, w przypadku utworu zbiorowego143.        

W okresie mi dzywojennym S. Grzybowski144 zwróci uwag na mo liwo 

rozró nienia poj twórca i autor . Wed ug niego twórc dzie a jest ten, kto 

dzie o stworzy , a  autorem ten, kogo ustawa uznaje za uprawnionego. Stanowisko 

takie nale y podsumowa stwierdzeniem, i twórca programu nie zawsze jest jego 

autorem, podczas gdy autorem mo e by tak e jego twórca. Przepisy polskiej 

ustawy autorskiej daj normatywne podstawy do przyj cia takiego rozró nienia    

w sferze maj tkowych praw autorskich do programu.

  

1.1. Twórca   

       Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

prawo autorskie do utworu przys uguje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

Odej cie od generalnej regu y wymaga wi c przepisu rangi ustawy. Niektórzy 

                                                

 

143 M. Byrska, Program komputerowy w nowym prawie autorskim, PiP 1994, nr 11, s. 49 i n. 
144 S. Grzybowski, Ochrona osobista stosunku do dzie a po mierci twórcy. Zagadnienia ogólne,         
Kraków 1933, s. 124 i n.  cyt. za  M. Byrska, Prawne aspekty modyfikowania programu komputerowego, 
Kwartalnik Prawa Prywatnego 1996, z. 4, s. 699 i n. 
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interpretuj powy szy zapis jako odzwierciedlenie zasady twórczo ci, u podstaw 

której le y przekonanie, i rezultaty twórczo ci intelektualnej cz owieka stanowi 

jego naj ci lejsz w asno 145.          

Twórc mo e by tylko osoba fizyczna, co jest nast pstwem przyj tego 

za o enia, e utwór stanowi efekt pracy intelektualnej146. Nabycie praw autorskich 

przez twórc nast puje z mocy samego prawa (ex lege) wraz ze stworzeniem 

programu komputerowego.        

Ustalenie twórcy dzie a u atwia domniemanie prawne (presumptio iuris 

tantum), zgodnie z którym jest nim osoba, której nazwisko w tym charakterze 

umieszczono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej 

wiadomo ci w jakikolwiek inny sposób w zwi zku z rozpowszechnianiem utworu 

(art. 8 ust. 2 ustawy). Domniemanie to nie jest równoznaczne z domniemaniem 

przys ugiwania praw autorskich. Jego skutki prawne polegaj na tym, i w razie 

sporu ci ar dowodu co do wykazania autorstwa przenoszony jest na osob , która 

kwestionuje powy szy stan rzeczy147.        

W wypadku utworu stworzonego przez kilka osób (wspó autorstwo) prawo 

autorskie przys uguje im wspólnie (art. 9 ust.1 ustawy). Oznacza to,                          

e do wykonywania prawa autorskiego do ca o ci utworu potrzebna jest zgoda 

wszystkich. Dzie ami wspó autorskimi okre la si utwory b d ce rezultatem 

wspó dzia ania kilku osób w ramach procesu tworzenia dzie a 148.        

Utwory wspólne mo na  podzieli na roz czne i nieroz czne. Pierwsze z nich 

charakteryzuj si tym, i poszczególne

 

ich cz ci pochodz ce od ró nych autorów 

maj samodzielne znaczenie, a drugie tym, e nie wyst puj w nich mo liwe          

                                                

 

145 A. Szewc, G. Jy , Elementy prawa informatycznego, Katowice 1996, s. 37 i n. 
146 J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska 

 

D browska, Z. wi kalski, R. Markiewicz,      
E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995, s. 98 i n. 
147 E. Nowi ska, W. Tabor, M. du Vall, Polskie prawo w asno ci intelektualnej. Prawo autorskie, prawo 
wynalazcze, prawo znaków towarowych, Warszawa 1998, s. 28 i n; J. Barta, R. Markiewicz, tam e, s. 100.

 

148 J. B eszy ski, Prawo autorskie, Warszawa 1988, s. 67. Zagadnienia zwi zane z dzie em wspó autorskim 

szeroko omawia J. B eszy ski,  Poj cie dzie a wspó autorskiego (perspektywy de lege ferenda), ZNUJ, 

Prace z wynalazczo ci i ochrony w asno ci intelektualnej, 1991, z. 57, s. 59 i n.
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do wyodr bnienia i nadaj ce si do samodzielnej eksploatacji wk ady 

poszczególnych twórców149.        

Odnosz c powy szy podzia do programów komputerowych, nale y 

stwierdzi , i przy ich stworzeniu przez kilku programistów b d one zazwyczaj 

dzie ami nieroz cznymi150. Istotnym jest fakt, i wspó twórca musi by osob 

wspó decyduj c o ostatecznym kszta cie tak stworzonego dzie a. Powstanie 

utworu poprzedza wi c uzgodnienie co najmniej wspólnej koncepcji ca o ci            

i podzia zada pomi dzy wspó twórcami151.        

Przychylaj c si do pogl dów o programach komputerowych jako dzie ach 

nieroz cznych, trzeba odró ni od nich dzie a po czone152. S nimi utwory 

po czone ex post przez twórców i eksploatowane na podstawie zawartej 

pomi dzy nimi umowy. Jednak nie mo e ona mie wp ywu na ocen prawa 

autorskiego do pojedynczych utworów, które powsta o odr bnie z momentem 

ustalenia ka dego z nich153.        

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych okre la ogólne zasady 

dotycz ce wspó twórczo ci. Wspó twórca na gruncie prawa autorskiego stanowi 

odpowiednik wspó w a ciciela rzeczy ruchomej lub nieruchomo ci, gdy jego 

pozycj prawn wyznaczaj przepisy kodeksu cywilnego o wspó w asno ci          

w cz ciach u amkowych (art. 9 pkt 5 ustawy). Z tego wynika, e wspó twórcom 

przys uguj udzia y we wspólno ci, które - w braku przeciwnego ustalenia        

mi dzy nimi - uznaje si za równe. Wspó twórcy mog ustali wielko udzia ów 

samodzielnie lub skorzysta z drogi s dowej (art. 9 ust. 1 ustawy). U amkowe 

wyra enie udzia u we wspólno ci  maj tkowych praw autorskich  pozwala ustali 

wielko wniesionego przez twórc wk adu do programu stworzonego przez kilka 

osób.        

Przy wykonywaniu prawa autorskiego do ca ego programu potrzebna jest 

zgoda wszystkich wspó twórców. W razie jej braku, ka dy z nich mo e da 

                                                

 

149 K. Golat, R. Golat, Prawo komputerowe (Zagadnienia wybrane), Warszawa 1998, s. 71; J. Barta,            
R. Markiewicz, op. cit., s. 106. 
150 J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy prawa komputerowego, Warszawa 1993, s. 116. 
151 Zob. np. J. B eszy ski, Prawo autorskie..., s. 68. 
152 Zob. np. M. Bukowski, Podmiot prawa autorskiego, PUG 1994, nr 11, s. 9 i n. 
153 J. B eszy ski, Prawo autorskie..., s. 74. 
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s dowego rozstrzygni cia sporu dotycz cego wykonywania prawa,                         

z uwzgl dnieniem interesów ka dego z uprawnionych (art. 9 ust. 3). Przy wydaniu 

werdyktu  s d nie powinien bra pod uwag tylko wielko ci udzia ów 

przypadaj cych poszczególnym wspó twórcom154.         

Zgoda wszystkich nie jest potrzebna tylko wtedy, gdy chodzi o dochodzenie 

roszcze z tytu u naruszenia prawa autorskiego do ca o ci utworu (art. 9 ust. 4) 

oraz o czynno ci zmierzaj ce do zachowania wspólnego prawa (art. 209 k. c.).

        

Ka dy ze wspó twórców mo e wykonywa prawo autorskie do swojej cz ci 

utworu maj cej samodzielne znaczenie bez uszczerbku dla pozosta ych 

wspó twórców (art. 9 ust. 4) oraz, o ile umowa nie b dzie stanowi a inaczej, mo e 

rozporz dza s u cym mu udzia em poprzez jego zbycie, obci enie                    

lub zrzeczenie si (art. 198 k. c.).

        

Nale y zauwa y ,

 

e wspólno prawa odnosi si tylko do praw o charakterze 

maj tkowym, a nie rozci ga si na prawa o charakterze osobistym, bez wzgl du      

na to, czy s one wykonywane przez wspó twórców, czy przez inne podmioty        

do tego uprawnione155.   

1.2. Pracodawca         

Od regu y ustanowionej w art. 8 prawa autorskiego istnieje wyj tek dotycz cy 

programów komputerowych. Przepis szczególny art. 74 ust. 3 wyra a zasad ,         

e prawa maj tkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika 

w wyniku wykonywania obowi zków ze stosunku pracy przys uguj pracodawcy, 

o ile umowa nie stanowi inaczej. Brak w umowie o prac postanowienia 

uchylaj cego ustawowy skutek oznacza, e podmiotem praw maj tkowych jest       

ex lege pracodawca od chwili ich powstania156.  

                                                

 

154 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 111. 
155 J. Barta, R. Markiewicz, tam e.

 

156 A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995, s. 127. 
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Przepis art. 74 ust. 3 jest równie lex specialis w stosunku do regulacji              

z art. 12 ustawy odnosz cego si utworów pracowniczych w ogólno ci 157.         

Art. 12, w zwi zku ze szczególnym unormowaniem dotycz cym programów 

komputerowych w rozdziale 7 ustawy, nie ma do nich zastosowania.        

Przepis art. 74 ust. 3 statuuje dwie przes anki uznania pracodawcy za podmiot 

praw autorskich do programu komputerowego. Pierwsz z nich jest stworzenie 

przez pracownika programu w wyniku wykonywania obowi zków pracowniczych, 

a drug brak odmiennych postanowie umownych w przedmiocie praw 

maj tkowych pomi dzy pracodawc a pracownikiem 

 

programist . Z racji 

wyj tkowego charakteru powy szy przepis nie mo e by interpretowany 

rozszerzaj co. W sytuacji stworzenia programu na podstawie stosunku prawnego 

podobnego do stosunku pracy158 lub na podstawie przyrzeczenia publicznego 

nale y uzna , e prawa maj tkowe pozostaj przy twórcy, chyba e w umowie 

strony postanowi inaczej159.        

Konsekwencj uznania dzie a za utwór

 

pracowniczy jest brak mo liwo ci 

domagania si przez twórc dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z utworu 

przez pracodawc . Ten ostatni mo e natomiast korzysta z programu                         

i rozporz dza nim na wszystkich polach eksploatacji160.        

Wa n jest chwila nabycia praw przez pracodawc , gdy , w przeciwie stwie 

do regulacji z art. 12 prawa autorskiego, prawa te przys uguj pracodawcy              

od chwili ustalenia programu. Pracodawcy nie wi ograniczenia wynikaj ce z 

celu umowy o prac lub zgodnego zamiaru stron161. Ma on tak e prawo dokona 

adaptacji programu lub opracowa jego now wersj bez wcze niejszego 

uzyskania zgody twórcy162.   

                                                

 

157 Wnikliwej analizy art. 12 prawa autorskiego dokonuje J. B eszy ski, Prawo autorskie do utworów 
stworzonych przez pracowników w trakcie wykonywania obowi zków pracowniczych, PUG 1994, nr 12,         
s. 33 i n. 
158 Przyk adem mo e by np. umowa o dzie o lub zlecenia.

 

159 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 352. 
160 A. Nowicka, op. cit., s. 128. 
161 M. Byrska, Program komputerowy w nowym prawie autorskim..., s. 49. 
162 E. Nowi ska, W. Tabor, M. du Vall: op. cit., s. 31.
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1.3. Producent         

Ustawa wprowadza domniemanie, zgodnie z którym producentem                   

lub wydawc jest osoba, której nazwisko lub nazw uwidoczniono w tym 

charakterze na przedmiotach, na których utwór utrwalono albo podano do 

publicznej wiadomo ci w jakikolwiek sposób w zwi zku z rozpowszechnianiem 

utworu (art. 15 ustawy).        

W praktyce nierzadko zdarza si , e pracodawca jest jednocze nie 

producentem programu komputerowego. Poniewa

 

stworzenie programu jest 

cz sto rezultatem pracy grupowej w wieloosobowych zespo ach, powstaje problem 

mo liwo ci zastosowania konstrukcji dzie a zbiorowego do tak powsta ych 

utworów163. Wydaje si , e brzmienie art. 11 ustawy nie stoi na przeszkodzie,        

aby jego dyspozycj obejmowa tak e programy komputerowe164.                                 

Z egzemplifikacyjnego wyliczenia dzie zbiorowych i u ycia przez ustawodawc 

zwrotu w szczególno ci wynika to, i nale y przychyli si do powy szego 

pogl du.

        

Jak si wskazuje, argumentem za przyj ciem koncepcji producenckich 

programów komputerowych jest atwo obrotu prawnego takimi utworami, 

poniewa osoby zainteresowane nie musz kontaktowa si z wieloma 

wspó twórcami, lecz mog ograniczy si do zawarcia umowy z jednym 

podmiotem, którym jest producent165.        

W literaturze  przedmiotu  stwierdza si , e istnieje obowi zek zawierania 

przez producentów programu z jego twórcami umów, na podstawie których mo na 

eksploatowa stworzone przez nich utwory w dzie ach zbiorowych166.        

Przepis art. 11 ustawy wyra nie stanowi, e autorskie prawa maj tkowe           

do poszczególnych cz ci utworu zbiorowego maj cych samodzielne znaczenie 

przys uguj ich twórcom. Programista, je li pozytywnie wyrazi swoj

 

wol        

                                                

 

163 M. Byrska, Program komputerowy w nowym prawie autorskim..., s. 50. 
164 K. Golat, R. Golat, op. cit., s. 70. 
165 M. Byrska, Program komputerowy w nowym prawie autorskim..., s. 51. 
166 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 117. 
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wobec producenta, mo e wyzby si tak e i tych praw na rzecz tego ostatniego167. 

D enie przez producenta do posiadania pe ni praw maj tkowych do utworu 

zbiorowego nale y uzna za uzasadnione. Firma finansuj ca przedsi wzi cie 

stworzenia nowego programu przez kilka osób w swoim interesie musi mie 

gwarancj , e bez przeszkód b dzie mog a eksploatowa tak powsta y program 

komputerowy.  

2. Podmiot praw autorskich do programu komputerowego w ameryka skiej 

ustawie o prawie autorskim         

Ustawa ameryka ska w § 201 (a) stanowi, e prawo autorskie do dzie a 

chronionego przys uguje pierwotnie jego autorowi lub autorom. Autorzy dzie a 

wspólnego s wspó uprawnionymi z tytu u prawa autorskiego do tak stworzonego 

utworu. Zgodnie z ustaw prawo autorskie do ka dego niezale nego wk adu 

stanowi cego cz dzie a wspólnego (zbiorowego) jest prawem odr bnym           

od prawa autorskiego do takiego utworu jako ca o ci oraz przys uguje pierwotnie 

autorowi wk adu. W razie wyra nego braku przeniesienia prawa autorskiego          

na rzecz uprawnionego z tytu u prawa autorskiego do utworu wspólnego, 

przys uguje na jego rzecz domniemanie, e naby on tylko przywilej 

zwielokrotniania i rozpowszechniania wk adów jako cz ci dzie a

 

zbiorowego    

oraz prawo do jakichkolwiek zmian wspomnianego utworu                                     

[§ 201 (c) Copyright Act]. 

      

2.1. Pozycja prawna twórcy i producenta programu w Copyright Act         

Ameryka ski rynek autorski jest zdominowany przez producenta. To on          

w wi kszo ci przypadków jest podmiotem praw autorskich. Inwestuj c kapita        

w przedsi wzi cie zwi zane ze stworzeniem nowego programu i wprowadzeniem 

go na rynek potrzebuje pewno ci

 

prawnej, e b dzie posiada nieograniczon 

                                                

 

167 K. Golat, R. Golat: op. cit., s. 76.  
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uprawnieniami innych swobod eksploatacji utworu. Dla zapewnienia sobie 

kontroli nad procesem powstawania i ostatecznym kszta tem dzie a, producent,    

w stosunkach prawnych z twórc , najcz ciej opiera si na relacji               

pracodawca 

 
pracownik lub kszta tuje j w podobny sposób.

        
Swoboda producenta nie jest ograniczona autorskimi prawami osobistymi, 

gdy Copyright Act z 1976 r. nie przewiduje i nie chroni tej kategorii praw, 

poniewa copyright uznaje si za prawo do ekonomicznej eksploatacji utworu168. 

Niemniej jednak odpowiednie zapisy umowne mog respektowa g ównie prawo 

do oznaczenia dzie a nazwiskiem twórcy i w du o mniejszym zakresie prawo        

do integralno ci.

        

Gwarancj nabycia pe ni praw autorskich daje uznanie producenta za autora 

w rozumieniu ustawowym. Producent lub pracodawca b dzie uznany za autora, 

gdy jego relacja z twórc oprze si na zasadzie work made for hire . G bsza 

analiza tej konstrukcji sk ania do pogl du, i w ameryka skim prawie autorskim 

poj cie autora nie jest to same z poj ciem twórcy. W USA za autora uznaje si 

podmiot, który pierwotnie (initially) nabywa prawa autorskie do utworu. 

Konstrukcja work made for hire powoduje, e nie zawsze faktyczny twórca 

programu b dzie uznawany za jego autora.

        

Przepis § 201 (b) stanowi, e w razie stworzenia dzie a okre lonego jako 

made for hire pracodawca lub inna osoba, dla której utwór zosta przygotowany, 

jest uznawana za autora dla celów ustawy, chyba e strony wyra nie postanowi y 

inaczej w podpisanej przez nie umowie. Je li strony nic odmiennego                      

nie postanowi y, wszystkie prawa przys uguj pracodawcy. 

        

Warto doda , e w odniesieniu do niezale nych programistów               

(freelance programmers) i przedsi biorców (entrepreneurs) domniemywa si ,         

e to oni s podmiotami praw autorskich do swoich utworów nawet je li 

                                                

 

168 R. M. Sarbi ski, Instytucja work made for hire w ameryka skim prawie autorskim, PUG 1995, nr 5,    
s. 22 i n .   
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stworzyli jedn kopi , któr pó niej zbyli 169. Strona zamawiaj ca program mo e 

jednak nalega , aby traktowa utwór jako made for hire 170.      

2.2.  Instytucja work made for hire w prawie autorskim USA         

Copyright Act definiuje w  § 101 work made for hire jako utwór 

przygotowany przez pracownika w ramach stosunku pracy lub jako dzie o 

specjalnie zamówione lub zlecone do u ycia (commissioned

 

for use), jako wk ad 

do utworu zbiorowego, jako cz dzie a kinematograficznego lub innego utworu 

audiowizualnego, jako t umaczenie, jako dzie o uzupe niaj ce, jako kompilacj , 

jako tekst instrukcyjny, jako test, jako jego rozwi zanie lub jako atlas, je li strony 

wyra nie postanowi y w umowie zawartej w formie pisemnej przez nie podpisanej, 

e to dzie o ma by uwa ane za made for hire .

        

Ustawa ogranicza stosowanie tej konstrukcji do tych dzie pracowniczych, 

które powsta y w ramach stosunku pracy oraz okre la warunki, których spe nienie 

warunkuje zakwalifikowanie dzie specjalnie zamówionych (commissioned works) 

jako dzie made for hire . Przes ank konieczn zaliczenia dzie a specjalnie 

zamówionego  jako for hire jest wyra ne postanowienie umowy

 

zawartej              

w formie pisemnej. Ustawa zostawia pewien margines swobody twórcom 

niezale nym, dzi ki któremu mog zdecydowa , czy chc zachowa sw pozycj 

jako podmioty praw autorskich lub wybra opcj pierwotnego nabycia tych praw 

przez zamawiaj cego.

        

Niebanalnym problemem dla s downictwa ameryka skiego by o okre lenie  

poj cia pracownika dla celów work made for hire 171. W 1989 r. S d Najwy szy 

rozwa aj c kwesti interpretacji tego poj cia dla celów ustawy wskaza w sprawie 

                                                

 

169 T. G. Field, Copyright for Computer Authors, http://www.fplc.edu/tfield/copysof.htm. 
170 T. G. Field, tam e.

 

171 Gruntownego opracowania zagadnienia dokonuj Ladas , Parry, Ladas  & Parry Guide to Statutory 

protection for Computer Software in the United States: Copyright Protection for Computer Software, 

http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html. Zob. tak e w pi miennictwie polskim 

R. M. Sarbi ski, op. cit., s. 26 i n.

 

http://www.fplc.edu/tfield/copysof.htm
http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html
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Community for Creative Non 

 
Violence v. Reid172, e w tym celu powinien by 

u ywany test podobny do stosowanego przy umowie agencyjnej. Wskazane przez 

s d rozwi zanie szeroko postrzegano jako bardziej faworyzuj ce rzeczywistego 

twórc ni prawo autorskie z 1909 r. Now wyk adni zastosowano w przemy le 

komputerowym w sprawie MacLean Associates, Inc. v. Mercer                               

MeidingerHausen173. S d zauwa y , e twórca programu pracowa w istotnym        

dla sprawy czasie nad samodzielnym projektem dla strony  roszcz cej sobie prawo 

autorskie, maj c ca kowit swobod w regulowaniu czasu pracy. Doda , i twórca 

otrzyma zap at w momencie dostarczenia programu oraz wykona wi kszo 

pracy na swoim w asnym sprz cie,  konkluduj c, i taki program nie mo e by 

zaliczony do kategorii made for hire 174.        

Orzecznictwo w sprawach work made for hire spotka o si w doktrynie           

z krytyk . Uznawano, e stosowane testy zacieraj ró nic mi dzy dzie ami 

niezale nych twórców z utworami pracowników, a wi c prowadz do sprzeczno ci 

z wol ustawodawcy175. Nale y w takiej sytuacji postulowa , aby ustawodawca 

wprowadzi ustawow definicj pracownika, b d te zmodyfikowa istniej cy 

stan rzeczy w przepisach reguluj cych status prawny dzie pracowników                      

i utworów specjalnie zamówionych.          

                                                

 

172 10 U.S.P.Q. 2d 1985 (S. Ct. 1989). 
173 21 U.S.P.Q. 2d 1345 (3rd Cir. 1991). 
174 Ladas, Parry, Ladas  & Parry Guide to Statutory protection for Computer Software in the United States: 
Copyright Protection for Computer Software, 
http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html.  
175 R. M. Sarbi ski, op. cit., s. 27 i n. 

 

http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html
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                                                    Rozdzia trzeci   

Tre praw autorskich do programów komputerowych w ustawodawstwie 

polskim i ameryka skim

  
1. Tre autorskich praw osobistych w polskiej i ameryka skiej ustawie          

o prawie autorskim         

Interesy osobiste twórców z regu y s chronione w ramach autorskich praw 

osobistych. Nie wszystkie ustawy reguluj to zagadnienie na gruncie przepisów 

prawa autorskiego. Ustawa polska, w przeciwie stwie do ameryka skiej, po wi ca 

autorskim prawom osobistym odr bny oddzia odnosz cy si do wszystkich 

utworów obj tych ochron prawnoautorsk , w tym programów komputerowych.   

        

Zgodnie z ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa te chroni 

nieograniczon w czasie i nie podlegaj c zrzeczeniu si lub zbyciu wi twórcy        

z utworem (art. 16 ustawy). Spo ród wymienionych przez ustawodawc w art. 16 

praw osobistych nie stosuje si do twórców programów komputerowych z mocy 

art. 77 ustawy prawa do nienaruszalno ci tre ci i formy utworu oraz jego 

rzetelnego wykorzystania, prawa do decydowania o pierwszym udost pnieniu 

utworu publiczno ci oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (art. 16       

pkt 3-5). W takiej sytuacji twórcom przys uguj w szczególno ci prawo               

do autorstwa programu oraz do oznaczenia go swoim nazwiskiem                          

lub pseudonimem albo do udost pnienia stworzonego utworu anonimowo (art. 16 

pkt 1-2 ustawy).        

Jakkolwiek wyliczenie praw osobistych w art. 16 ma tylko przyk adowy 

charakter, z racji u ycia przez ustawodawc zwrotu w szczególno ci ,                    

to wy czenie praw osobistych na podstawie  art. 77 ma charakter zamkni ty             

i nie wolno go interpretowa rozszerzaj co176. Zauwa a si , e twórcy programu, 

                                                                                                                                                 

  

176 K. Golat, R. Golat, Prawo komputerowe (Zagadnienia wybrane), Warszawa 1998, s. 88 i n.  
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oprócz wymienionych uprawnie osobistych, przys uguj inne prawa,                     

jak np. prawo do dobrej s awy (reputacji utworu)177. 

       Podkre la si , e twórcom programów komputerowych nie przys uguj tak e 

inne uprawnienia  osobiste zawarte w ustawie, a wy czone tre ci wspomnianego 

art. 77178. Za przyk ad mo e s u y przepis stanowi cy, i twórca nie mo e 

odst pi od umowy lub jej wypowiedzie ze wzgl du na swoje istotne interesy o 

osobistym charakterze (art. 56 ustawy).        

Podsumowuj c rozwa ania na gruncie regulacji polskiej, nale y podkre li ,    

e prawa osobiste powstaj jedynie na rzecz twórców. Nie b d one przys ugiwa y 

producentowi programu lub pracodawcy programisty179. Producentowi mog 

przys ugiwa jedynie prawa osobiste okre lone w art. 23 k.c. w zw. z art. 43          

k.c.180. Oznacza to, e w stosunku do przyznanych twórcom praw osobistych nie s 

mo liwe ograniczenia zarówno pod wzgl dem tre ci, jak i czasu ich 

przys ugiwania, poniewa stanowi one nieograniczon w czasie i nie podlegaj c 

zrzeczeniu si lub zbyciu wi twórcy z utworem komputerowym. 

        

Ameryka ska

 

ustawa autorska nie zawiera przejrzystej regulacji odno nie 

programów komputerowych. Spotka si mo na nawet z g osami stwierdzaj cymi, 

i prawo ameryka skie nie interesuje si prawami osobistymi, gdy te nie 

przestawiaj adnej warto ci ekonomicznej181. W zwi zku z przyst pieniem 

Stanów Zjednoczonych do Konwencji berne skiej w 1989 r. i brakiem regulacji 

dotycz cej autorskich praw osobistych, nale y przychyli si do pogl dów, i ta 

kategoria praw regulowana jest nie w Copyright Act, lecz w Konwencji182. Na ogó 

uwa a si , e twórcy przys uguje g ównie prawo do autorstwa programu,            

gdy prawo do zachowania integralno ci, wchodz ce w sfer praw wy cznych 

przy innych utworach, do programów nie b dzie mie zastosowania183.                   

W USA postuluje si opracowanie przepisów jasno wyznaczaj cych zakres praw 

                                                

 

177 A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995, s. 130. 
178 J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska 

 

D browska, Z. wi kalski, R. Markiewicz, 
E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995, s. 362 i n.  
179 K. Golat, R. Golat, op. cit., s. 89. 
180 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 362. 
181 R. B. Standler, Some observations on Copyright law, http://www.rbs2.com/copyr.htm. 
182 R. B. Standler, Moral rights of authors in the USA, http://www.rbs2.com/moral.htm. 
183 B. Rosenblatt, Moral rights basics, http://cyber.law.harvard.edu/property/library/moralprimer.html. 

http://www.rbs2.com/copyr.htm
http://www.rbs2.com/moral.htm
http://cyber.law.harvard.edu/property/library/moralprimer.html
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osobistych. W 1990 r., po kilku latach wysi ków Edwarda Kennedy ego, 

znowelizowano § 106A Copyright Act, ale tylko w odniesieniu do dzie 

plastycznych184. W nowelizacji zapisano, i autorskie prawa osobiste                       

s niezbywalne i trwaj przez czas ycia autora. Autorzy mog , je li wyra tak 

wol , zrzec si praw osobistych w formie pisemnej, pod rygorem niewa no ci185.  

       W USA wysuwane s postulaty, aby w sposób jasny uregulowa kwesti praw 

osobistych w stosunku do twórców pozosta ych dzie podlegaj cych ochronie          

na podstawie Copyright Act186.  

2. Autorskie prawa maj tkowe w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych         

Uprawnienia maj tkowe twórców s chronione przez ustaw w ramach 

autorskich praw maj tkowych. W przepisach ogólnych, w stosunku                         

do reguluj cych problematyk komputerow , wi zka tych praw obejmuje 

wy czne prawo do korzystania z utworu i rozporz dzania nim na wszystkich 

polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu                       

(art. 17 ustawy). Wykonywanie autorskich praw maj tkowych zosta o                      

w odniesieniu do programów  komputerowych uregulowane w sposób szczególny.        

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy, autorskie prawa maj tkowe do programów 

komputerowych, z zastrze eniem art. 75 ust. 2 i 3, obejmuj , po pierwsze, prawo 

do trwa ego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w ca o ci 

lub w cz ci jakimikolwiek rodkami i w jakiejkolwiek formie. W zakresie,             

w którym dla wprowadzenia, wy wietlania, stosowania, przekazywania                     

i przechowywania programu komputerowego niezb dne jest jego zwielokrotnienie, 

czynno ci te wymagaj zgody uprawnionego. Po drugie obejmuj prawo                 

do t umaczenia, przystosowywania, zmiany uk adu lub jakichkolwiek innych 

zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian 

                                                

 

184 The Visual Artists Rights Act of 1990 (VARA). 
185 B. Rosenblatt, Moral rights basics, http://cyber.law.harvard.edu/property/library/moralprimer.html. 
186 I. H. Trotter, Contracts, Copyright and Preemption in a Digital World, 1 RICH. J.L.& TECH. 2 (1995), 
http://www.richmond.edu/lolt/vlil/hardy.html. 

http://cyber.law.harvard.edu/property/library/moralprimer.html
http://www.richmond.edu/lolt/vlil/hardy.html
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dokona a. Po trzecie - prawo do rozpowszechniania, w tym najmu, programu 

komputerowego lub jego kopii.   

2.1. Rodzaje autorskich praw maj tkowych

  
2.1.1. Prawo do zwielokrotniania programu         

Ustawa przyznaje wy czne uprawnienie autorowi programu w zakresie 

trwa ego lub czasowego zwielokrotniania programu w ca o ci lub cz ci, 

jakimikolwiek  rodkami i w jakiejkolwiek formie187.        

Pod poj ciem zwielokrotnienia rozumie si ka de fizyczne odtworzenie 

dzie a, w adne przekaza utwór ludzkiemu umys owi w sposób po rednio              

lub bezpo rednio postrzegalny 188.        

Zwielokrotnienie jest jednym z pól eksploatacji utworu (art. 50 pkt 2 ustawy). 

Wymienienie w tym samym artykule wpisania do pami ci komputera jako 

odr bnego

 

pola uwa a si za kolejny sposób zwielokrotnienia. Wydaje si ,              

e wprowadzenie do pami ci komputera ma by stosowane do utworów innych 

ni programy komputerowe jako szczególna forma ich zwielokrotnienia189.         

Zwielokrotnianie programu mo e odbywa si na papierze, dyskietce, ta mie 

magnetofonowej, w pami ci komputera, itd. Rodzaj no ników jest prawnie 

oboj tny190.        

W literaturze przedmiotu od 1994 r. postulowano zmian zapisu art. 74 ust. 4 

pkt 1 in fine ustawy stanowi cego, i w zakresie, w jakim czynno ci zwi zane           

z eksploatacj programu wymagaj jego zwielokrotnienia, mog y by 

wykonywane przez u ytkownika bez zgody osoby uprawnionej. Korekty tego 

zapisu, zgodnie z brzmieniem dyrektywy, domagano si od kilku lat191.             

G osy doktryny znalaz y akceptacj ustawodawcy, który nowelizuj c prawo 

                                                

 

187 Prawo do zwielokrotnienia szeroko analizuje A. Kowalik, Zwielokrotnienia i kopiowanie utworów           
do w asnego u ytku osobistego, PUG 1999, nr 9, s. 17 i n.  
188 M. Byrska, Program komputerowy w nowym prawie autorskim, PiP 1994, nr 11, s. 51. 
189 K. Golat, R. Golat, op. cit., s. 96. 
190 A. Nowicka, op. cit., s. 133. 
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autorskie w 2000 r., usun

 
swój wieloletni b d. Obecnie wspomniane czynno ci 

wymagaj zgody uprawnionego, zgodnie z przepisami prawa europejskiego.

  
2.1.2. Prawo do modyfikowania programu         

Autorskie prawo maj tkowe do modyfikowania (opracowania) programu 

komputerowego obejmuje jego t umaczenie, przystosowanie, zmiany uk adu          

oraz jakiekolwiek inne zmiany w nim dokonane.          

Powy sze czynno ci s obj te zakresem wy czno ci podmiotu uprawnionego. 

Samo ich podj cie bez zgody uprawnionego stanowi naruszenie prawa, chyba e 

mie ci si ono w granicach zezwolenia z art. 75 ust. 1 ustawy192. Przyznanie tych 

uprawnie umo liwia autorowi programu komputerowego zapobieganie 

niedozwolonemu u ytkowaniu zmodyfikowanego programu przez inne osoby. 

Stwierdza si , e ju sama czynno opracowywania programów wkracza                 

w autorskie prawa maj tkowe, a nie tylko wykonywanie praw do nich193.        

Je li opracowanie programu ma miejsce za zgod podmiotu praw wy cznych 

lub w warunkach art. 75 ust. 1 ustawy, to prawo zale ne do rozporz dzania                

i korzystania z opracowania przys uguje autorowi opracowania, jednak e mo e 

by ono wykonywane za zgod twórcy utworu pierwotnego (art. 2 ust.2), chyba e 

up yn okres ochrony praw maj tkowych194.  

2.1.3. Prawo do rozpowszechniania i jego wyczerpanie         

Zakresem wy czno ci w art. 74 ust. 4 pkt 3 ustawy zosta o obj te prawo          

do rozpowszechniania, w tym najmu195, programu komputerowego lub jego kopii. 

                                                                                                                                                 

 

191 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 1998, s. 26 i n. 
192 A. Nowicka, op. cit., s. 134 i n. 
193 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 354. 
194 A. Nowicka, op. cit., s. 134. 
195 Podczas genewskiej konferencji dyplomatycznej w dniach 2  10 grudnia 1996 r. podpisano Traktat 
Mi dzynarodowej Organizacji W asno ci Intelektualnej o prawie autorskim (TPA), w którym 
postanowiono, e autor posiada wy czne prawo najmu, tj. zezwolenia na odp atne wypo yczanie orygina u 
lub kopii programu (art. 7 ust. 1 TPA). Pod warunkami wskazanymi w Traktacie mo liwe jest jednak 
niestosowanie tego przepisu (art. 7 ust. 2 TPA); zob. J. A. Badowski, Nowe uregulowania mi dzynarodowe 
w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych, PiP 1998, z. 3. s. 41 i n.   
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Wzoruj c si na rozwi zaniu przyj tym w dyrektywie nr 91/250, w wymienionym 

przepisie uregulowano instytucj wyczerpania prawa do rozpowszechniania 

egzemplarzy programu. Podkre lenia wymaga, i wyczerpaniu ulega tylko prawo 

rozpowszechniania, a nie pozosta e uprawnienia maj tkowe przys uguj ce 

autorowi programu196.           

Podmiot praw autorskich nie mo e zakaza obrotu egzemplarzami ju 

rozpowszechnionymi poprzez zawarcie, przez uprawnionego lub za jego 

zezwoleniem, umów sprzeda y egzemplarzy, na których program zosta 

utrwalony197.        

Wy czne prawo do rozpowszechniania programu zosta o zestawione                 

z prawem wprowadzania utworu do obrotu, b d cym odr bnym polem 

eksploatacji sklasyfikowanym w art. 50 ust. 3 ustawy. Zwi zane jest to g ównie        

z konstrukcj wyczerpania prawa, które ma miejsce w obu przypadkach,              

przy czym regulacji dotycz cej utworów w ogólno ci po wi cono miejsce             

w art. 51 ust. 2 i 3 ustawy198.         

Istniej podzielone pogl dy co do wzajemnej relacji pomi dzy art. 74 ust. 4 

pkt 3 i art. 51 ust.2 ustawy stanowi cym, i po wprowadzeniu do obrotu dalszy 

obrót egzemplarzami utworów nie narusza praw autorskich, z zastrze eniem najmu 

i dzier awy. Niektórzy twierdz , e instytucja wyczerpania prawa do programów 

komputerowych z art. 74 ust. 4 pkt 3 stanowi zb dne, cz ciowe powtórzenie 

regulacji z art 51 ust. 2199, a inni, e art. 74 ust. 4 pkt 3 nale y traktowa               

jako unormowanie szczególne w stosunku do art. 51 ust. 2 wskazuj c, na istotne 

ró nice pomi dzy tymi przepisami200. 

       Ustawa reguluje równie kwesti mi dzynarodowego wyczerpania praw 

autorskich w odniesieniu do programów komputerowych. Zgodnie z jej tre ci ,    

nie stanowi naruszenia praw maj tkowych import egzemplarzy wprowadzonych 

do obrotu na terytorium pa stwa, z którym Polska zawar a umow o stworzeniu 

wolnego handlu (art. 51 ust. 3 ustawy). 

                                                

 

196 M. Byrska,  Program komputerowy w nowym prawie autorskim..., s. 54;  A. Nowicka, op. cit., s. 136. 
197 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 355. 
198 K. Golat, R. Golat, op. cit., s. 105. 
199 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 355. 
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2.2. Ograniczenia autorskich praw maj tkowych

         
Sk adnikiem ka dej ustawy o prawie autorskim s przepisy wyznaczaj ce 

zakres swobodnego korzystania z chronionych utworów. Opieraj c si                    

na licencjach ustawowych, mo na pos ugiwa si rozpowszechnionymi dzie ami 

lub ich cz ciami bez zgody podmiotu uprawnionego201. Zarówno polska,                

jak i ameryka ska ustawa o prawie autorskim przewiduj uprawnienia dla 

u ytkownika ograniczaj ce wy czne prawa podmiotu uprawnionego.

  

2.2.1. Dozwolony u ytek prywatny i publiczny

         

Wraz z wej ciem w ycie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

u ytkownik programu zosta upowa niony przez ustawodawc do dokonywania 

szeregu czynno ci w stosunku do programu komputerowego.

        

Stosownie do art. 75 ust. 1 legalny posiadacz programu (nabywca, 

licencjobiorca) mo e, za zgod podmiotu uprawnionego, trwale lub czasowo 

zwielokrotnia program, dokonywa jego modyfikacji, w zakresie, w jakim jest to 

niezb dne do korzystania z programu zgodnie z jego przeznaczeniem. U ytkownik 

programu jest uprawniony równie do poprawiania zauwa onych b dów                 

w programie, je li w umowie nie postanowiono inaczej.

        

Przepis art. 75 ust. 2 przyznaje u ytkownikowi trzy uprawnienia bezwzgl dne, 

nie podlegaj ce ograniczeniom umownym, a mianowicie: prawo wykonania kopii 

zapasowej, analizowania programu i jego dekompilacji okre lanej jako reverse 

engineering202.         

Ustawa stanowi, e sporz dzenie kopii rezerwowej nie wymaga zezwolenia, 

je li jest to niezb dne do korzystania z programu komputerowego. Taka kopia        

nie mo e by u ywana jednocze nie z programem komputerowym, chyba e           

w umowie postanowiono inaczej (art. 75 ust. 2 pkt 1). Jak si wskazuje, 

uprawniony do korzystania z programu jest zobowi zany do zniszczenia

 

kopii 

                                                                                                                                                 

 

200 A. Nowicka, op.cit., s. 137 i n. 
201 J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998, s. 152 i n. 
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zapasowej z up ywem okresu legalnego korzystania z programu203 lub w sytuacji, 

gdy prawo do egzemplarza programu zostanie przeniesione na inn osob 204. 

Mo liwe jest unikni cie takiego obowi zku poprzez przeniesienie kopii wraz z 

orygina em.        

Kolejnym uprawnieniem przys uguj cym u ytkownikowi programu 

komputerowego jest prawo do jego obserwowania, badania i testowania w celu 

poznania jego idei i zasad przez osob posiadaj c prawo korzystania                       

z egzemplarza programu, je eli b d c do tych czynno ci uprawnion , dokonuje 

tego w trakcie wprowadzania, wy wietlania, stosowania, przekazywania                

lub przechowywania programu komputerowego (art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy). 

Dysponent programu mo e opublikowa odtworzone w ten sposób z programu 

idee, zasady i zastosowane koncepcje, jak równie u y ich do w asnego 

programu205.        

Dekompilacj programu reguluj przepisy art. 75 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 prawa 

autorskiego. Terminem tym okre la si odtworzenie wsteczne ca o ci programu 

ród owego z programu wynikowego, wzgl dnie wyszukanie i odtworzenie 

wsteczne poszczególnych cz ci programu ( czy), do których dotarcie nie sprawia 

wi kszych trudno ci 206.         

Dekompilacja mo e by legalnie stosowana wy cznie w przypadku 

kumulatywnego spe nienia trzech ustawowych warunków. Po pierwsze,  czynno ci 

dekompilacyjnych musi dokonywa osoba uprawniona do korzystania z programu 

(np. licencjobiorca) lub inna, ale dzia aj ca na rzecz uprawnionego. Po drugie           

- nie jest atwo dost pne inne ród o wymaganej informacji. Po trzecie, podj te 

czynno ci  odnosz si do tych cz ci oryginalnego programu komputerowego, 

które s niezb dne do osi gni cia wspó dzia ania (art. 75 ust. 2 pkt 3).  

                                                                                                                                                 

 

202 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 355. 
203 J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy prawa komputerowego, Warszawa 1993, s. 80.  
204 K. wi cicka,

 

Prawo u ytkownika do programu komputerowego, Monitor Prawniczy, 1996/8/273. 
205 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 358 i n. 
206 M. Byrska, Program komputerowy w nowym prawie autorskim..., s. 57.   
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Ustawodawca polski ograniczy sposób wykorzystania i udost pniania 

informacji uzyskanych z legalnie dokonanej dekompilacji. Po pierwsze, mog one 

by wykorzystane tylko do zapewnienia kompatybilno ci pomi dzy dwoma 

programami. Po drugie, informacje nie mog by udost pnione innym osobom, 

chyba e osoba trzecia dzia a na rzecz uprawnionego. Po trzecie - informacji         

nie mo na wykorzysta do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu 

programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyra enia lub innych 

czynno ci naruszaj cych prawa autorskie (art. 75 ust. 3 pkt 1-3 ustawy).        

Nale y doda , e postanowienia umów sprzeczne z ustawow swobod 

dekompilacji, a zatem ograniczaj ce lub wy czaj ce mo no dekompilowania 

programu zgodnie z przepisami ustawy, s niewa ne (art. 76 ustawy).

        

Dozwolony u ytek publiczny ma w odniesieniu do programów 

komputerowych bardzo ograniczone zastosowanie. Moc art. 77 ustawy prawie 

wszystkie przepisy, które mog yby mie do nich zastosowanie, zosta y wyra nie 

wy czone207.        

Lektura ustawy wskazuje, i zakresem art. 77 nie zosta obj ty przepis art. 29 

reguluj cy dozwolone granice cytowania cudzych utworów. Zgodnie

 

z tre ci       

ust. 1 tego artyku u, wolno przytacza w utworach stanowi cych samoistn ca o 

urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w ca o ci, w zakresie 

uzasadnionym wyja nieniem, analiz krytyczn , nauczaniem lub prawami gatunku 

twórczo ci. Natomiast ust. 2 zezwala na zamieszczanie w celach dydaktycznych    

i naukowych rozpowszechnionych drobnych utworów lub fragmentów wi kszych 

dzie w podr cznikach lub wypisach. Przytaczanie urywków cudzych utworów jest 

dopuszczalne tylko w zakresie wyznaczonym przez ustaw . Wszelkie inne 

zapo yczenia b d stanowi y naruszenie praw wy cznych.

        

Programy komputerowe s rozpowszechniane w wersji kodu wynikowego,       

w zwi zku z czym nasuwa si pytanie czy dopuszczalne jest dokonanie 

dekompilacji w celach przytaczania cudzego programu, cho by w zakresie 

uzasadnionym potrzebami wskazanymi w art. 29 ust.1 ustawy208. J. Barta               

                                                

 

207 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie..., s. 28 i n. 
208 A. Nowicka, op.cit., s. 147. 
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i R. Markiewicz uwa aj , e przyzwolenie na takie praktyki mo na uzasadni 

poprzez odwo anie  si do kryterium prawa gatunku twórczo ci . Zaznaczaj     

przy tym, i przedstawiona interpretacja jest co najmniej dyskusyjna209.            

Wskazuje si jednak,

 
i wyra ne zakre lenie w art. 75 ust. 2 pkt 3 zakresu 

dekompilacji nakazuje wypowiedzie si przeciwko wykorzystaniu dekompilacji 

w celu realizacji prawa cytatu210. Nie bez znaczenia dla problemu zwi zanego          

z dekompilacj w ramach dozwolonego u ytku publicznego jest 

rozpowszechnianie si , g ównie w USA, doktryny fair use , b d cej podstaw do 

usprawiedliwienia wielu dzia a dekompilacyjnych. W wielu przypadkach 

dzia ania u ytkownika polegaj ce na ingerowaniu w sfer wy cznych praw 

uprawnionego nie b d stanowi y naruszenia prawa.

  

2.2.2. Czas ochrony autorskich praw maj tkowych

         

Polska ustawa autorska, po nowelizacji z 9 czerwca 2000 roku211, znacznie 

wyd u y a okres ochrony - z 50 do 70 lat po mierci twórcy - co stanowi standard 

unijny212. W zwi zku z tym, i przepis art. 77 ustawy nie wy cza w stosunku      

do programów komputerowych stosowania ogólnych przepisów dotycz cych 

ochrony maj tkowych praw autorskich,  maj one bezpo rednie do nich 

zastosowanie.        

Czas trwania autorskich praw maj tkowych do programu komputerowego 

wynosi 70 lat post mortem auctoris, a w odniesieniu do programów stworzonych 

przez kilka osób 

 

od mierci wspó twórcy, który prze y pozosta ych (art. 36       

pkt 1).         

Je li twórca programu nie jest znany, okres ochrony jest liczony od daty 

pierwszego rozpowszechnienia, chyba e pseudonim nie pozostawia w tpliwo ci 

co do to samo ci autora lub zosta a ona przez niego ujawniona (art. 36 pkt 2).

 

                                                

 

209 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 362 i n. 
210 A. Nowicka, op.cit., s. 148. 
211 Dz. U. Nr 53, poz. 637. 
212 J. Barta, R. Markiewicz, luzy szeroko otwarte, Rzeczpospolita nr 145 z 23 czerwca 2000 r. 
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Zdarza si , e autorskie prawa maj tkowe z mocy ustawy przys uguj innej 

osobie ni twórca. Wtedy w stosunku do takiego programu okres 70 lat b dzie 

liczony od daty jego rozpowszechnienia, a w wypadku, gdyby nie zosta on 

rozpowszechniony, od daty ustalenia programu, tj. od momentu powstania praw  

autorskich (art. 36 pkt 3). Warto doda , i w praktyce liczenie 

siedemdziesi cioletniego okresu od daty rozpowszechnienia mo e oznacza 

znaczne skrócenie czasu ochrony w porównaniu z terminem biegn cym od mierci 

twórcy. Rozpowszechnieniem programu, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy, jest jego 

udost pnienie publicznie za zgod twórcy.

        

Czas trwania autorskich praw maj tkowych liczy si w latach pe nych 

nast puj cych po roku, w którym nast pi o zdarzenie, od jakiego zaczyna si bieg 

powy szych terminów (art. 39 ustawy).

  

3. Autorskie prawa maj tkowe w Copyright Act 

         

Copyright Act przewiduje trzy prawa przys uguj ce wy cznie podmiotowi 

uprawnionemu autorsko (owner of copyright). S to: wy czne prawo                      

do zwielokrotnienia dzie a (programu) chronionego w kopiach213, prawo                      

do przygotowania opracowa swojego utworu214 oraz prawo do dystrybucji 

egzemplarzy programów, w tym najmu, w kopiach215.        

Prawo do zwielokrotniania stwarza podmiotowi praw autorskich mo liwo 

powielania oryginalnego egzemplarza programu w kopiach, którymi najcz ciej    

s no niki w postaci dyskietek i p yt CD - ROM216. Poza wyj tkami 

przewidzianymi w ustawie, nikt bez zgody uprawnionego nie mo e dokonywa 

czynno ci zwielokrotniania. Ka de wykonanie kopii przez podmiot nieuprawniony 

b dzie stanowi o naruszenie wy cznego prawa przys uguj cego autorowi. 

                                                

 

213 17 U.S.C. § 106 (1). 
214 17 U.S.C. § 106 (2). 
215 17 U.S.C. § 106 (3). 
216 Compact Disc Read Only Memory oznacza dysk kompaktowy tylko do odczytu, zawieraj cy wszelkiego 
rodzaju dane komputerowe; zob. np. Enter , dodatek specjalny z 2000 r., nr 8, s. 8.   
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Prawo do opracowywania programu rozumiane jest bardzo szeroko, 

obejmuj c wszelkie jego transformacje. Je li uprawniony udzieli zgody innej 

osobie do dokonywania modyfikacji, a nie dokona zastrze enia odno nie formy 

wyra enia, to prawo to nie mo e by podnoszone przez udzielaj cego zezwolenia. 

Podlega ono zbyciu, jak równie zrzeczeniu si przez uprawnionego217.        

Prawo do dystrybucji, w tym najmu, programu zosta o przez ustawodawc 

przyznane podmiotowi uprawnionemu jako prawo wy czne. Mo e                          

on zdecydowa o rozpowszechnianiu publicznym swojego programu w postaci 

kopii.        

Nabywca kopii nie ma prawa korzystania z posiadanego egzemplarza w celu 

osi gania korzy ci maj tkowych. Te przys uguj tylko uprawnionemu. Osoba, 

która naby a kopi , mo e jednak j zby bez ogranicze , nie naruszaj c w ten 

sposób praw wy cznych podmiotu uprawnionego przez ustaw .  

  

3.1. Ograniczenia tre ciowe autorskich praw maj tkowych   

          

W zakresie ogranicze tre ciowych autorskich praw maj tkowych prawo 

ameryka skie jest zbie ne z regulacj przyj t w Polsce. Copyright Act 

przewiduje, co wydaje si spraw oczywist , i nabywca mo e dokonywa

 

reprodukcji, tj. zwielokrotniania, w ramach normalnego korzystania z programu. 

Uzasadnieniem takiego rozwi zania jest codzienna praktyka eksploatacji programu 

w komputerze polegaj ca, w sensie technicznym, na reprodukowaniu w cz ci lub 

w ca o ci programu218.         

Kolejnymi ograniczeniami przewidzianymi w § 117 ameryka skiej ustawy 

autorskiej219 s : prawo nabywcy programu do wykonania kopii zapasowej oraz 

                                                

 

217 M. K pi ski, Przyst pienie USA do Konwencji Berne skiej, RPEiS 1990, z. 3  4, s. 60 i n. 
218 J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy..., s. 47 i n. 
219 Kongres uchwali § 117 w brzmieniu prawie identycznym z zawartym w rekomendacji CONTU. Jedyn 
modyfikacj by o zast pienie zwrotu prawowity posiadacz ( rightful possessor ) na w a ciciela kopii 
programu ( owner of a copy of the computer program ). Zgodnie z raportem CONTU, prawowity 
posiadacz obejmowa nie tylko nabywc , ale tak e najemc lub licencjobiorc  kopii programu. Na temat 
prac nad nowelizacj prawa autorskiego z 1980 r. i proponowanymi przez Komisj zmianami zob.              
np. C. R. McManis, Intellectual property protection and reverse engineering of computer programs in the   
United States and the European Community, http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8.html. 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8.html
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prawo do modyfikacji posiadanego w sposób legalny programu. Nabywca mo e 

upowa ni  inn osob do wykonania tych czynno ci w swoim imieniu. Kopia 

zapasowa lub adaptacja programu mog powsta pod warunkiem, e b d 

stanowi y istotny krok prowadz cy do wykorzystania programu komputerowego    

w po czeniu z komputerem220. Taka kopia lub adaptacja mog by równie 

wykonane wy cznie dla celów archiwalnych. Je li zaistnieje sytuacja, w której 

dalsze posiadanie programu przestanie by zgodne z prawem, sporz dzona 

wcze niej kopia b dzie musia a ulec zniszczeniu221.        

Jakakolwiek kopia przygotowana zgodnie z powy szymi przepisami mo e by 

wynaj ta, sprzedana lub udost pniona w inny sposób, cznie z egzemplarzem,         

z którego powsta a, tylko jako cz najmu, sprzeda y lub innego przeniesienia 

wszystkich praw do programu. Zmodyfikowany program, zgodnie z wymogami 

ustawowymi, mo e by przeniesiony na inn osob tylko za zgod podmiotu praw 

autorskich222.        

Jednym z najwa niejszych problemów w sferze ogranicze praw wy cznych 

podmiotu uprawnionego jest dopuszczalno dokonywania przez u ytkowników 

dekompilacji programu (tzw. reverse engineering)223.        

Faktem powszechnie znanym jest, i programy komputerowe 

rozpowszechniane s tylko w wersji kodu wynikowego (object code), podczas gdy 

twórcy zachowuj wersj czyteln dla cz owieka (human readable) jako tajemnic 

handlow . W zwi zku z niemo liwo ci analizy kodu wynikowego 

(maszynowego), u ytkownicy i programi ci, chc cy pozna struktur i parametry 

techniczne programu, musz uzyska dost p do jego wersji ród owej. W tym celu 

koniecznym jest skorzystanie z dekompilacji, która wska e kroki pierwotnie 

(initially) podj te przy tworzeniu programu224.  

                                                

 

220 17 U.S.C. § 117 (a)(1). 
221 17 U.S.C. § 117 (a)(2). 
222 17 U.S.C. § 117 (b). 
223 J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy..., s. 49. 
224 C. R. McManis, Intellectual property protection and reverse engineering of computer programs            

in  the  United  States  and  the  European  Community, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8.html. 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8.html
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Przepisy § 107 i § 117 Copyright Act zezwalaj na wkroczenie w sfer 

wy cznych praw uprawnionego zawartych w § 106 bez jednoczesnego ich 

naruszenia. Tre § 107 zezwala na tzw. fair use , czyli dozwolony u ytek innego 

programu w granicach prawa. Przepis ten stanowi, e wszystkie formy reverse 

engineering, w tym dekompilacja i dezasemblacja225, mog by postrzegane jako 

s uszne rodki uzyskania dost pu do niechronionych

 

idei zawartych                        

w rozpowszechnionych programach komputerowych226. Drugi z przepisów, § 117, 

pozwala na kopiowanie lub adaptacj programu, je li stanowi to istotny krok        

ku wykorzystaniu programu w po czeniu z komputerem.

        

Dopuszczalno reverse engineering budzi a przez d ugi czas sporo 

w tpliwo ci227. Orzecznictwo równie nie reprezentowa o jednolitego stanowiska. 

Cho s dy wypowiada y si za ograniczeniem monopolu prawnoautorskiego          

na rzecz konkurencji analizuj cej i kopiuj cej cudze programy, to jednak podstawa 

prawna zezwolenia, jak i jego zakres, pozostawa y bez rozstrzygni cia do pocz tku 

lat dziewi dziesi tych  ubieg ego wieku228.        

W dwóch orzeczeniach z 1992 r., w sprawach Atari Games Corp. v. Nintendo 

of America229 i Sega Enterprises, Ltd. v. Accolade, Inc.230, dwa federalne s dy 

apelacyjne uzna y, e § 107 Copyright Act zezwala osobie posiadaj cej zgodnie      

z prawem kopi program na dekompilacj . Mo e ona podj niezb dne kroki,         

w tym dezasemblacj programu, w celu zrozumienia niechronionych 

funkcjonalnych elementów programu, takich jak: idee, procesy lub metody 

                                                

 

225 Terminem tym okre la si translacj kodu maszynowego do zapisu w j zyku asemblera; zob. np. 
Enter , dodatek specjalny z 2000 r., nr 8, s. 10.  

226 Zob. orzeczenie w sprawie Vault Corp. v. Quaid Software Ltd., 847 F. 2d 255 (5th Cir. 1988). 
227 L. P. Loren, Redefining the market failure approach to fair use in era of copyright permission systems, 
http://www.lawsch.uga.edu/~jipl/vol5/loren.html.  
228 W orzeczeniu w sprawie E. F. Johnson Co. v. Uniden Corp. of America, 623 F. Supp. 1485 (D. Minn. 
1985) s d stwierdzi , e fakt, i pozwani dokonali dos ownej reprodukcji znacznej ilo ci sekcji kodu 
powoda, sam w sobie nie stanowi piractwa. Nie zachodzi naruszenie prawa, je li pozwany poprzesta        
na obserwowaniu schematu projektu programu powoda, a nast pnie w asnym wysi kiem dokona jego 
konwersji do wersji kodu. S d doda , e jakkolwiek pozwany móg analizowa kod powoda, to nie móg 
dokona powoduj cego naruszenie prawa skopiowania tego kodu. W innym orzeczeniu, dotycz cym sporu 
w sprawie NEC Corp. v. Intel Corp., 10 U.S.P.Q. 2d 1177 (N. D. Cal. 1989), s d nie dopatrzy si 
naruszenia prawa, kiedy twórca dwóch mikrokodów NEC a zezna , e jakkolwiek dokona on 
dezasemblacji  kodów  Intela, to nie podj si ich skopiowania. S d potwierdzi , e twórca mikrokodów 
NEC a móg wzorowa si na pochodz cych od Intela, ale ta czynno nie spowodowa a dos ownego 
skopiowania (slavish copying). 
229 975 F. 2d 832 (Fed. Cir. 1992). 
230 785 F. Supp. 1392 (N.D. Cal. 1992). 

http://www.lawsch.uga.edu/~jipl/vol5/loren.html
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operacyjne zawarte w programie, o ile te czynno ci s podejmowane w s usznym 

celu 231. W razie spe nienia powy szych warunków dekompilacja b dzie 

usprawiedliwiona w ramach fair use doctrine 232.        

W obydwu orzeczeniach przedmiotem dekompilacji by y podprogramy typu 

lock and key, zabezpieczaj ce przed odtwarzaniem na sprz cie produkowanym 

przez powodów kaset z programami gier komputerowych innych, ni pochodz ce 

od powodów lub przez nich licencjonowane. S dy postanowi y traktowa 

dekompilacj jako usprawiedliwiony fair use z § 107 Copyright Act, je li jest ona 

jedynym sposobem uzyskania dost pu do niechronionych elementów programu233. 

S d orzekaj c, czy dane korzystanie jest usprawiedliwione, musi rozwa y cel          

i charakter korzystania, charakter dzie a, ilo i donios o (substantiality) u ytej 

cz ci dzie a w stosunku do jego ca o ci oraz wp yw na rynek lub jego warto 234.        

W sprawie Sega dokonano analizy wszystkich wspomnianych czynników 

zwracaj c szczególn uwag na wp yw dzia a podejmowanych przez konkurencj 

w celu obni enia warto ci programu komputerowego (czynnik, nad którym S d 

Najwy szy skupi swoj uwag w sprawie Harper & Row v. Nation235) 

i stwierdzaj c, e celem ustawy autorskiej by o bardziej promowanie nauk 

u ytecznych, ni dawanie monopolu dla pierwotnego producenta chronionego 

dzie a. S d uzna , e by o ma o prawdopodobne, by zezwolenie na u ytkowanie 

wi kszej ilo ci gier na konsolach b d cych przedmiotem sporu zmniejszy o 

sprzeda konsol, i doda , e dekompilacja maj ca na celu stworzenie odr bnego 

                                                

 

231 C. R. McManis, Intellectual property protection and reverse engineering of computer programs in the   

United States and the European Community, http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8.html. 
232 Doktryna ta polega na ograniczeniu praw wy cznych, na podstawie którego nie stanowi naruszenia 
prawa korzystanie z dzie a w celach krytycznych, komentatorskich, informacyjnych, naukowych lub 
badawczych (§ 107). Zob. te R. B. Standler, Some observations on Copyright law, 
http://www.rbs2.com/copyr.htm. 
233 A. Nowicka, op.cit., s. 56 i n. 
234 P. O Brien, Judical Response: A safe harbor in the fair use doctrine ,  
http://www.infoeagle.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/index.html. 
235 471 U.S. 539 (1985). Sprawa dotyczy a opublikowania przez czasopismo oko o 13% ca o ci  wspomnie 
prezydenta Forda, zanim ukaza a si ksi ka. Pozwani twierdzili, e ich dzia anie nale y traktowa jako 
cytat mieszcz cy si w granicach fair use. S d odrzuci tak koncepcj argumentuj c, i opublikowane 
s owa pochodzi y z najciekawszej cz ci dzie a i tym samym stanowi y naruszenie prawa autorskiego.

 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8.html
http://www.rbs2.com/copyr.htm
http://www.infoeagle.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/index.html
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programu operuj cego z konsol by a zgodna z doktryn fair use. Podobny 

werdykt dotyczy sprawy Atari Games Corp. v. Nintendo236.        

Pomimo tego, e wyrok w sprawie Sega spotka si z krytyk , to podstawowa 

teza, i niechronione elementy programu nie mog uzyska  faktycznego monopolu 

tylko dlatego, e wyst puj w obrocie w formie postrzeganej przez cz owieka, 

spotka a si z aprobat . S d potwierdzi opini z precedensu Altai, i funkcjonalne 

wymogi zgodno ci s tymi aspektami programu, które nie podlegaj ochronie237.        

W 2000 roku s d w sprawie Sony Computer Entertainment v. Connectrix238 

rozstrzyga spór, w którym pozwani analizowali program BIOS239 stacji gier firmy 

Sony, w celu stworzenia programu u atwiaj cego na ladowanie stacji gier          

przez komputer. aden z kodów Sony nie znalaz si w na ladowanym 

oprogramowaniu. Analiza zawiera a stworzenie kopii systemu BIOS firmy Sony, 

co uznano za akt naruszenia praw autorskich. S d, bior c pod uwag test z 

czterema czynnikami , wzruszy pogl d o naruszeniu prawa, stwierdzaj c, i 

wszelkie dzia ania podj te przez pozwanych s usprawiedliwione w ramach 

doktryny fair use240.   

3.2. Ograniczenia czasowe autorskich praw maj tkowych 

  

       Czas ochrony autorskich praw maj tkowych reguluj przepisy § 301-305 

Copyright Act. Stanowi on, e czas ochrony utworów stworzonych                            

                                                

 

236 Ladas, Parry, Ladas  & Parry Guide to Statutory protection for Computer Software in the United States: 

Copyright Protection for Computer Software, 

http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html. 
237 A. Nowicka, op.cit., s. 58 i n. 
238 53 U.S.P.Q. 2d 1705 (2000). 
239 Basic Input/Output System oznacza zapisany w pami ci sta ej, unikalny dla ka dego typu komputera 
(p yty g ównej) zestaw podstawowych procedur, po rednicz cych pomi dzy systemem operacyjnym              
a sprz tem; zob. np. Enter , dodatek specjalny z 2000 r., nr 8, s. 7.

 

240 Ladas, Parry, Ladas, Parry, Ladas  & Parry Guide to Statutory protection for Computer Software              

in   the   United  States:  Copyright Protection for Computer Software, 

http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html. 

http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html
http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Copyright.USA.html
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po 1 stycznia 1978 r. trwa od powstania programu przez ycie autora i 70 lat          

po jego mierci, chyba e ustawa przewiduje wyj tki241.        

Pierwszy z nich zosta przewidziany dla programów stworzonych wspólnie.       

W sytuacji przygotowania programu przez dwóch lub wi cej autorów czas 

ochrony trwa przez ca e ycie ostatniego z nich i 70 lat po jego mierci.                  

Ta regulacja nie dotyczy jednak works made for hire 242.        

Je li program komputerowy b dzie utworem made for hire lub dzie em 

anonimowym, b d te oznaczonym pseudonimem, to w takim wypadku czas 

ochrony wynosi 95 lat od roku, w którym dokonano pierwszej publikacji lub 120 

lat od roku, w którym dzie o powsta o i zosta o utrwalone.         

Zgodnie z ustaw , up yw któregokolwiek z tych terminów spowoduje 

wyga ni cie praw autorskich maj tkowych do programu. Ustawodawca 

przewidzia jednak sytuacj , w której przed up ywem jednego z powy szych 

terminów zostanie ujawniona to samo autorów programu anonimowego             

lub opatrzonego pseudonimami, wtedy nale y stosowa do takich sytuacji przepisy 

 

§ 302 (a) lub (b)243.  

fffffffffffffff244           

                                                

 

241 17 U.S.C. § 302 (a). 
242 17 U.S.C. § 302 (b). 
243 17 U.S.C. § 302 (c); zob. tak e Copyright Basics, http://www.loc.gov.copyright.

  

http://www.loc.gov.copyright
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                                                   Rozdzia czwarty   

Ochrona praw autorskich do programów komputerowych w prawie polskim     

i ameryka skim

  
1. Ochrona na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych         

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie reguluje w sposób 

szczególny zagadnienia ochrony praw autorskich do programów komputerowych. 

W zwi zku z zapisem, e programy podlegaj ochronie jak utwory literackie245,       

o ile ustawa nie stanowi inaczej, nale y do nich stosowa przepisy odnosz ce si 

do wszystkich utworów zawarte w rozdzia ach 8 i 9 ustawy, przewiduj ce ochron 

dla autorskich praw osobistych i maj tkowych. 

  

   1.1. Ochrona praw osobistych 

           

Przepis art. 78 ust. 1 ustawy rozró nia roszczenia przys uguj ce twórcy             

w przypadku zagro enia jego praw osobistych oraz te, z jakimi mo e on wyst pi 

wobec ju dokonanego naruszenia ( ex post). Jak wskazuje przepis, twórca jest 

jedyn osob legitymowan czynnie do wniesienia powództwa o naruszenie 

autorskich praw osobistych. Biernie legitymowan jest zawsze osoba bezprawnie 

wkraczaj ca w sfer praw wy cznych podmiotu uprawnionego. Kr g osób 

legitymowanych biernie nale y okre la w oparciu o przepis  art. 422 k.c.246        

W wypadku zagro enia autorskich praw osobistych twórcy s u y roszczenie o 

zaniechanie dzia a zmierzaj cych do naruszenia tych praw. Je li jednak dojdzie 

do naruszenia, to uprawniony, oprócz dania zaniechania narusze , mo e 

domaga si , aby naruszaj cy dope ni czynno ci potrzebnych do usuni cia jego 

skutków, w szczególno ci, aby z o y publiczne o wiadczenie o odpowiedniej 

                                                

 

245 Art. 74 ust. 1 ustawy.  
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tre ci i formie. Dla skorzystania przez twórc z tych rodków prawnych kwestia 

zawinienia jest prawnie irrelewantna. S d Najwy szy w orzeczeniu z 11 stycznia 

1979 r. stwierdzi , e odpowiedzialno z tytu u naruszenia autorskich praw 

osobistych jest odpowiedzialno ci obiektywn , niezale n od winy i dobrej          

lub z ej wiary osoby, która si naruszenia dopu ci a. Natomiast uznanie,                   

i pozwany by ewentualnie w dobrej wierze, mo e mie wp yw na dobór 

rodków, które maj s u y do usuni cia skutków naruszenia 247. W wypadku 

naruszenia autorskich praw osobistych twórca mo e domaga si tak e zniszczenia 

bezprawnie wytworzonych programów w celu usuni cia skutków naruszenia248.        

Okoliczno ci konkretnej sprawy powinny by podstaw do w a ciwego 

wyboru przez s d formy rodka s u cego do usuni cia skutków naruszenia. S d, 

analizuj c rozmiary i skutki zaistnia ego stanu rzeczy, ustala, jakie dzia ania 

powinna podj strona naruszaj ca prawa osobiste twórcy programu w celu 

przywrócenia stanu jak najbardziej odzwierciedlaj cego ten sprzed chwili 

wkroczenia w sfer praw wy cznych twórcy. Ju na gruncie ustawy autorskiej        

z 1952 r.249 doktryna zgodnie wypowiada a si , i roszczenie o naruszenie skutków 

naruszenia mo e jedynie prowadzi do zatarcia w wiadomo ci

 

uprawnionego 

ujemnych skutków naruszenia i doprowadzi do przywrócenia równowagi 

psychicznej zak óconej zaistnia ym naruszeniem 250.         

W sytuacji zawinionego naruszenia praw autorskich, a wi c czyn stanowi cy 

naruszenie zosta pope niony z winy umy lnej lub nieumy lnej, s d mo e przyzna 

twórcy odpowiedni sum pieni n tytu em zado uczynienia za doznan 

krzywd . J. Barta i R. Markiewicz, opieraj c si na stanowisku S du Najwy szego 

wyra onym w orzeczeniu z 1 wrze nia 1936 r.251, wskazuj na mo liwo odmowy 

                                                

 

247 Nie publikowane orzeczenie SN - I CR 398/78; za J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska 

 

D browska, Z. wi kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, Warszawa 1995, s. 365. 
248 Orzeczenie SN z 22 pa dziernika 1974 r.  opubl. OSN 1975, nr 10  11, poz. 153. 
249 Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234; z 1975 r., Nr 34, poz. 184;       
z 1989 r., Nr 35, poz.19). 
250 J. B eszy ski, Prawo autorskie, Warszawa 1988, s. 187.  
251 OSN 1937, poz. 208. 
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przez s d zado uczynienia w razie powetowania twórcy krzywdy w inny 

sposób252.        

Przepis art. 78 ust. 1 zd. 3 ustawy stanowi, e zamiast zado uczynienia 

twórca mo e da , aby s d zobowi za sprawc naruszenia do uiszczenia 

odpowiedniej sumy pieni nej na wskazany przez twórc cel spo eczny. W takiej 

sytuacji nie b dzie mia zastosowania przepis art. 448 k.c.        

Autorskie prawa osobiste chroni nieograniczon w czasie wi twórcy              

z utworem. W zwi zku z tym mier twórcy nie powoduje wyga ni cia autorskich 

praw osobistych. Trwaj

 

one nadal jako dobra osobiste zmar ego twórcy.             

Je li nie wyrazi on swojej woli w odmienny sposób, to po jego mierci                     

z powództwem o ochron praw osobistych mo e wyst pi ma onek, a w razie 

jego braku, kolejno zst pni, rodzice, rodze stwo i zst pni rodze stwa (art. 78         

ust. 2). Twórca ma prawo swobodnie okre li osoby, które b d upowa nione         

do wykonywania i ochrony powy szych praw. W takiej sytuacji stosowanie 

przepisu ustawy zostanie wy czone. 

 

       Forma w jakiej twórca powinien wyrazi swoj wol nie zosta a okre lona, 

wobec czego nale y stosowa przepisy k.c. o o wiadczeniu woli. Zgodnie z art. 60 

k.c., takie o wiadczenie mo e przybra form ustn , a nawet dorozumian .         

Je eli twórca nie postanowi inaczej, wymienione przez ustaw osoby do 

wyst powania z powództwem o ochron praw osobistych s w takiej samej 

kolejno ci uprawnione do wykonywania tych e praw po jego mierci. 

        

Z powództwem o ochron autorskich praw osobistych zmar ego twórcy mo e 

tak e wyst pi stowarzyszenie twórców w a ciwe ze wzgl du na rodzaj twórczo ci 

lub organizacja zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi, chyba e twórca 

wyrazi inn wol (art. 78 ust. 4).

        

Warto w tym miejscu doda , e niezale nie od ochrony przewidzianej               

w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dobra osobiste s tak e 

                                                

 

252 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 366.  
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chronione na podstawie przepisów prawa cywilnego, co wynika z tre ci                      

art. 23 i 24 k.c.253  

1.2. Ochrona praw maj tkowych

         

Katalog roszcze przys uguj cych twórcy lub innemu podmiotowi 

uprawnionemu do ochrony autorskich praw maj tkowych jest stosunkowo szeroki. 

Bior c pod uwag , i ka de wykorzystanie programu bez zgody autora stanowi 

naruszenie jego autorskich praw maj tkowych254, to nale y przypuszcza , e takie 

sytuacje b d nale a y do wyst puj cych bardzo cz sto.

        

W odró nieniu od ochrony w ramach autorskich praw osobistych, z której 

mo e skorzysta tylko twórca, z ochrony interesów maj tkowych, oprócz niego, 

skorzysta mo e tak e pierwotny podmiot autorskich praw maj tkowych lub jego 

nast pca prawny. Tak opini wyrazi SN w orzeczeniu z 8 grudnia 1967 r.,             

w którym stwierdzi , e umowa, na mocy której twórca przenosi prawa autorskie 

na inn osob (zak ad), w tym te i umowa wydawnicza, wywiera skutek 

rzeczowy, tzn. e w jej nast pstwie maj tkowe prawa autorskie przechodz             

na nabywc 255.        

Reasumuj c, legitymacja czynna wobec wszystkich roszcze z art. 79 

przys uguje, oprócz podmiotów wy ej wymienionych, tak e licencjobiorcy 

wy cznemu (art. 67 ust. 4) oraz organizacjom zbiorowego zarz dzania prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi (art. 105 ustawy)256.         

W przypadku naruszenia maj tkowych praw autorskich do programu 

komputerowego uprawniony mo e skorzysta z przys uguj cych mu roszcze          

o zaniechanie naruszenia, o wydanie uzyskanych korzy ci albo o zap at 

wielokrotno ci stosownego wynagrodzenia. Dobór roszczenia i zakres 

odpowiedzialno ci zale y od okoliczno ci konkretnego przypadku, tak wi c 

                                                

 

253 Wyrok SN z 3 wrze nia 1998 r. I CKN 818/97 OSNC 1999/1/21. 
254 Wyrok z 2 pa dziernika 1996 r.  opubl. I Aca 2/96, OSA 1997/4/27.  
255 Nie publ. orzeczenie SN  II CR 353/67; za J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie 
autorskim..., s. 372. 
256 Tam e.
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uprawniony powinien bra pod uwag cel naruszenia oraz to, czy naruszaj cy 

osi gn korzy maj tkow 257. 

       Roszczenie o zaniechanie narusze

 
mo e by dochodzone                         

przez uprawnionego bez wzgl du na win naruszaj cego autorskie prawa 

maj tkowe258.  Mo e by wniesione wówczas, gdy stan naruszenia prawa 

autorskiego trwa lub, gdy stan ten usta , lecz istnieje uzasadniona obawa,                

e naruszaj cy podejmie si ponownie zakazanych czynno ci259.  

       Roszczenie o wydanie uzyskanych korzy ci równie nie jest uzale nione       

od winy sprawcy naruszenia. Uprawniony nie jest wi c zobligowany                        

do udowodnienia, e naruszaj cy mia wiadomo , i wkracza w sfer cudzych 

praw lub przy do o eniu nale ytej staranno ci móg si tego dowiedzie 260. S dy      

w zró nicowany sposób ocenia y wysoko kwoty podlegaj cej wydaniu. Dopiero 

w orzeczeniu S du Najwy szego z 6 maja 1976 r.261 dokonano interpretacji poj cia 

uzyskane korzy ci . Przez poj cie to nale y rozumie te korzy ci, które uzyska 

pozwany w zwi zku z naruszeniem praw autorskich odpowiednio pomniejszone        

o wydatki rzeczowe, osobowe i podatkowe zwi zane bezpo rednio z przychodami. 

Podobnie w orzeczeniu S du Apelacyjnego w Gda sku262 stwierdzono,                   

e roszczenia o wydanie korzy ci nie mo na uto samia z roszczeniem                     

o wynagrodzenie autora, ani te z czystym zyskiem osi gni tym                          

przez naruszyciela. S d doda , i roszczenie o wydanie korzy ci dochodzone           

na podstawie art. 56 (obecnie art. 79) obejmuje tylko te korzy ci, które pozostaj     

w normalnym zwi zku przyczynowym z dokonanym naruszeniem i nie musz by 

wcale to same z ca ym osi gni tym przez naruszyciela zyskiem netto,                      

w szczególno ci uzyskane przez naruszyciela korzy ci nie obejmuj tej cz ci 

                                                

 

257 R. Zakrzewski, Autorska i prawna ochrona programów komputerowych, PUG 1994, nr 6, s. 12 i n. 
258 K. wi cicka, Prawo u ytkownika do programu komputerowego, Monitor Prawniczy, 1996/8/273. 
259 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 373. 
260 E. Nowi ska, W. Tabor, M. du Vall: Polskie prawo w asno ci intelektualnej. Prawo autorskie, prawo 
wynalazcze, prawo znaków towarowych, Warszawa 1998, s. 46 i n. 
261 OSN 1977, poz. 27. 
262 Wyrok z dnia 2 lipca 1991 r., Acr 215/91; za J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy                
o prawie autorskim..., s. 375.  
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zysku netto, która stanowi wynik dzia ania naruszyciela jako zorganizowanej 

jednostki prowadz cej dzia alno gospodarcz .

        
Przepis art. 79 wprowadzi alternatywne w stosunku do roszczenia o wydanie 

uzyskanych korzy ci, roszczenie o zap at w podwójnej - a w przypadku 

naruszenia zawinionego 

 
w potrójnej wysoko ci stosownego wynagrodzenia            

z chwili jego dochodzenia. Poprzez okre lenie stosowne wynagrodzenie nale y 

rozumie wynagrodzenie, jakie otrzyma by autor, gdyby osoba, która naruszy a 

jego prawa maj tkowe, zawar a z nim umow w zakresie dokonanego 

naruszenia263.        

Roszczenie o naprawienie wyrz dzonej szkody

 

jest w ca o ci oparte             

na zasadach odpowiedzialno ci deliktowej przewidzianej w art. 415 i n. k.c. 

Zgodnie z nimi powód musi wykaza powstanie szkody maj tkowej, zwi zek 

przyczynowy oraz istnienie winy (umy lnej lub nieumy lnej) po stronie 

naruszyciela. Odszkodowanie obejmuje zarówno damnum emergens, jak i lucrum 

cessans. W zakresie wysoko ci odszkodowania S d Najwy szy

 

uzna , e przepisy 

prawa autorskiego nie okre laj zasad jego ustalania, tak wi c znajduj 

zastosowanie przepisy k.c.264  We wspomnianym wcze niej wyroku265 s d wyrazi 

pogl d, e dopuszczalna jest mo liwo kumulowania przez uprawnionego 

roszczenia odszkodowawczego z roszczeniem o wydanie uzyskanych korzy ci266.           

Podmiot autorskich praw maj tkowych, niezale nie od omówionych roszcze     

z art. 79 ust.1, mo e domaga si , a eby sprawca naruszenia dokonanego                 

w ramach dzia alno ci gospodarczej podejmowanej w cudzym lub we w asnym 

imieniu, cho by na cudzy rachunek, ui ci odpowiedni sum pieni n z 

przeznaczeniem na Fundusz Promocji Twórczo ci. Ustawa nie wyznacza górnej 

granicy tej sumy stanowi c jedynie, i nie mo e by ona ni sza od dwukrotnej 

wysoko ci korzy ci uzyskanych przez sprawc z dokonanego naruszenia.

        

Nowelizacja ustawy z 9 czerwca 2000 roku wprowadzi a zmiany do art. 79 

dodaj c ust. 3 i 4. Zgodnie z art. 79 ust. 3 ustawy twórcy przys uguj roszczenia        

                                                

 

263 Wyrok S du Apelacyjnego z 26 lutego 1998 r., opubl. I Aca/39/98, OSA 1999/2/6.

 

264 Orzeczenie SN z 28 czerwca 1958 r., III CR/57. 
265 Orzeczenie SN z 22 pa dziernika 1974 r.  opubl. OSN 1975, nr 10  11, poz. 153. 
266 Zob. te J. Barta, R. Markiewicz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim..., s. 374. 
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z art. 79 ust. 1 w stosunku do osoby, która naruszy a jego prawa maj tkowe        

przez usuwanie lub obchodzenie zabezpiecze technicznych                                 

przed udost pnianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem, je eli                 

te dzia ania maj na celu bezprawne korzystanie z programu. Takie same prawa 

ma twórca w razie usuni cia lub zmiany bez upowa nienia jakiejkolwiek 

informacji identyfikuj cej program, autora, podmiot praw autorskich do dzie a        

lub informacji o warunkach eksploatacji dzie a pod warunkiem, e zosta y            

one do czone do egzemplarza dzie a lub pokazywane w zwi zku                              

z jego rozpowszechnianiem. To same roszczenia przys uguj twórcy wobec 

winnego rozpowszechniania programów z bezprawnie usuni tymi                            

lub zmodyfikowanymi wymienionymi wy ej informacjami267.         

W kwestii przedawnienia roszcze wynikaj cych z art. 79 nale y stosowa 

przepis art. 118 k.c. stanowi cy o dziesi cioletnim lub trzyletnim okresie 

przedawnienia w przypadku wiadcze okresowych oraz zwi zanych                        

z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej. Okres b dzie ró ni si diametralnie       

w przypadku wyst pienia z takim samym roszczeniem przez twórc i producenta.

        

Znowelizowana ustawa przewiduje równie , w ramach przepisów 

szczególnych dotycz cych tylko programów komputerowych, i uprawniony mo e 

domaga si od u ytkownika programu komputerowego zniszczenia posiadanych 

przez niego rodków technicznych, w tym programów komputerowych,  których 

jedynym przeznaczeniem jest u atwianie niedozwolonego usuwania                       

lub obchodzenia technicznych zabezpiecze programu (art. 77¹ ustawy).

        

Obecnie trwaj prace nad kolejn nowelizacj ustawy. Podnoszone s zarzuty, 

i projektowane zmiany w zakresie ochrony praw maj tkowych ustanawiaj zbyt 

wysoki poziom ochrony. Odnosi si to g ównie do

 

narusze prawa autorskiego 

dokonanego bez winy lub z winy nieumy lnej. J. Barta i R. Markiewicz twierdz , 

e projekt zamiast ograniczy odpowiedzialno w wypadkach narusze praw 

                                                                                                                                                 

  

267 . Semprich, Siedemdziesi t lat dla twórcy, pi dziesi t 

 

dla artysty wykonawcy, Rzeczpospolita nr 

91 z 17 kwietnia 2000 r. 
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autorskich z winy nieumy lnej lub bez winy sprawcy, nak ada na niego szereg 

nieuzasadnionych, daleko id cych sankcji ustawowych268.    

2. Ochrona praw autorskich do programów komputerowych w Copyright Act  

2.1. Ochrona praw osobistych  

       Zagadnienie ochrony autorskich praw osobistych w odniesieniu do programów 

komputerowych jest w USA problemem nadzwyczaj z o onym, niekiedy trudnym 

do zrozumienia dla prawnika europejskiego.         

Stany Zjednoczone przyst pi y do Konwencji berne skiej o ochronie dzie 

literackich i artystycznych w wersji Aktu paryskiego z 1971 r. pomimo faktu,          

i ani w Copyright Act, ani w Implementation Act269 nie ma postanowie 

dotycz cych ochrony praw osobistych autorów oprogramowania. Art. 6-bis 

Konwencji stanowi, e niezale nie od praw maj tkowych autora, które mog 

przej na inne osoby, kraje cz onkowskie s zobowi zane zapewni ochron praw 

osobistych twórców. W ród nich Konwencja wymienia prawo do autorstwa dzie a 

oraz prawo do zachowania integralno ci utworu. Zgodnie z tym przepisem 

autorskie prawa osobiste pozostaj w mocy co najmniej do czasu wyga ni cia 

praw maj tkowych (art. 6-bis Konwencji)270.        

Przed przyst pieniem USA do Konwencji grupa robocza zajmuj ca si ocen 

warunków jakie musia y by spe nione, aby Stany Zjednoczone mog y przyst pi 

do Zwi zku Berne skiego,  stwierdzi a, e ca o ustawodawstwa ameryka skiego 

zabezpiecza ochron prawa do autorstwa utworu i do zachowania jego 

integralno ci zgodnie ze standardami Konwencji271. Generalnie, prawo                     

do integralno ci, w odniesieniu do programów komputerowych, nie ma prawie 

                                                

 

268 J. Barta, R. Markiewicz, Do trzech razy sztuka, Rzeczpospolita  nr 166 z 18 lipca 2000 r.  
269 Berne Convention Implementation Act 1988, Pub. L. No. 100  568, 102 Stat. 2853, postanowienia tego 
Aktu wesz y w ycie 1 marca 1989 r. 

 

270 Na temat charakteru prawnego Konwencji w USA zob. np. M. K pi ski, Przyst pienie USA do 
Konwencji Berne skiej, RPEiS 1990, z. 3  4, s. 64 i n. 
271 Tam e, s. 59 i n.
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wi kszego zastosowania. Uznaje si wi c, i g ównym prawem osobistym             

jest prawo do autorstwa programu272. 

       Prawo do autorstwa programu opiera si na wi zi pomi dzy autorem a jego 

dzie em273. ród a dla tego prawa upatruje si przede wszystkim w art. 43 (a) 

Lanham Act274, stanowi cego podstaw prawn federalnego prawa o nieuczciwej 

konkurencji. Podstaw do wysuwania roszcze s interesy nie twórców,               

lecz odbiorców (nabywców) dzie , którzy mog by fa szywie wprowadzeni            

w b d co do autorstwa programu. Warto przypomnie , i twórcy utworów             

na zamówienie z regu y trac uprawnienia osobiste wraz z nabyciem programu 

przez zamawiaj cego. Ochrony b d si domaga w takiej sytuacji autorzy            

nie b d cy twórcami faktycznymi275.  

2.2. Ochrona praw maj tkowych

 

                                                       

Obecnie w Stanach Zjednoczonych, od 1 marca 1989 r., ochrona 

prawnoautorska nie jest uzale niona od umieszczania przez autora noty 

stanowi cej o zastrze eniu praw na egzemplarzach utworu. By to podstawowy 

warunek dochodzenia odszkodowania od sprawcy naruszenia na podstawie 

Copyright Act w wersji sprzed nowelizacji opartej na Implementation Act. Dawny 

§ 401 (a) stanowi o powinno ci umieszczenia noty na egzemplarzach 

przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania ( shall be placed on all ),          

a obecnie tylko przewiduje tak mo liwo ( may be placed on ).

        

Akt w § 501 stanowi, e ktokolwiek narusza autorskie prawa wy czne  

wymienione w § 106 

 

121 lub importuje do USA kopie z naruszaj cymi 

ameryka skie prawo programami, jest uznawany za

 

sprawc naruszenia 

                                                

 

272 S. R. Standler, Some observations on Copyright law, http://www.rbs2.com/copyr.html. 
273 B. Rosenblatt, Moral rights basics, http://cyber.law.harvard.edu/property/library/moralprimer.html. 
274 Lanham Act (Federal Trademark Act), 15 U.S.C., § 1124 (a), http://www.loc.gov. 
275 G. J. Wrenn: Federal Intellectual Property Protection for Computer Software Audiovisual Look             

and Feel:  The  Lanham  ,Copyright  ,and  Patent  Acts, 

http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/04_2/Wrenn/HTML/reader.html. 

http://www.rbs2.com/copyr.html
http://cyber.law.harvard.edu/property/library/moralprimer.html
http://www.loc.gov
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/04_2/Wrenn/HTML/reader.html
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podlegaj cego przepisom o rodkach cywilnych i karnych s u cych 

uprawnionemu wobec naruszyciela.        

Jakkolwiek prawo nie wymaga ju ani noty copyrightowej, ani rejestracji 

utworu w Copyright Office276, to takie czynno ci s po dane w zwi zku                  

z mo liwo ci skorzystania przez sprawc z zarzutu niewinnego naruszenia, 

skutkuj cego zmniejszeniem ustalonego przez uprawnionego rycza towego 

odszkodowania (actual or statutory damages)277.        

Je li program jest zarejestrowany w Copyright Office, to rejestracja stanowi 

dowód wa no ci prawa autorskiego w procesie dotycz cym jego naruszenia278. 

Zgodnie z tre ci Aktu autor mo e wnie powództwo o naruszenie praw 

autorskich279, domagaj c si przyznania rycza towego odszkodowania (statutory 

damages) albo odszkodowania opartego na wyrównaniu rzeczywistej szkody i 

wydania dodatkowych korzy ci, które osi gn naruszaj cy. Obliczaj c 

rzeczywist szkod i dodatkowe zyski podmiot uprawniony autorsko ma prawo 

otrzyma sum pomniejszon o udowodnione, poniesione przez sprawc 

naruszenia, koszty uzyskania przychodu280.        

Odszkodowanie rycza towe stanowi dla uprawnionego rozwi zanie 

alternatywne. Mo e on, przed podj ciem przez s d ostatecznej decyzji w sprawie, 

zdecydowa si

 

na wybór takiej formy odszkodowania bez wykazywania 

rzeczywistej szkody poniesionej wskutek naruszenia. Bez znaczenia jest liczba 

osób wkraczaj cych w sfer jego praw wy cznych, gdy s d orzeka o przyznaniu 

kwoty wahaj cej si w przedziale od 750 do 30,000 dolarów w zale no ci               

od uznania danej sumy za sprawiedliw 281.        

Mo e si zdarzy , e podmiot uprawniony autorsko udowodni, i pozwany 

naruszy jego prawa wy czne umy lnie. Wtedy s d, w razie przychylenia si          

do takiego pogl du, przyzna odszkodowanie w wysoko ci nie wy szej ni 150,000 

dolarów. Je li jednak sprawca naruszenia udowodni, e nie by wiadomy                  

                                                

 

276 17 U.S.C. § 401 (a), § 407 (a) oraz § 408 (a) Copyright Act. 
277 S. R. Standler, Some observations on Copyright law, http://www.rbs2.com/copyr.html; M. K pi ski,       
op. cit., s. 55 i n. 
278 17 U.S.C. § 410 (c). 
279 17 U.S.C. § 411 (a). 
280 17 U.S.C. § 504 (b). 

http://www.rbs2.com/copyr.html;
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i nie mia adnego powodu, aby przypuszcza , i jego czyn spowoduje bezprawn 

ingerencj w sfer cudzych praw, a s d podzieli tak lini obrony, to mo e             

on zmniejszy odszkodowanie do minimalnego progu 200 dolarów. S d jest tak e 

w adny umorzy spraw w zakresie przyznania odszkodowania, je li oka e si ,       

e naruszaj cy by pewny lub mia ku takiemu stanowi racjonalne podstawy,           

e u ycie przez niego programu chronionego prawem autorskim, mie ci o si          

w granicach fair use z  § 107282.        

Oprócz wymienionych mo liwo ci prawo przyznaje uprawnionemu 

dodatkowe rodki ochrony. Mo e on domaga si od s du przyznania nakazu 

s dowego (injunction), w którym zostan zawarte postanowienia b d ce 

odpowiednimi w celu zapobie enia lub zaniechania naruszenia praw autorskich283.        

W czasie trwania sprawy s d mo e równie nakaza konfiskat rzeczy 

b d cych przedmiotami naruszenia; w wi kszo ci przypadków b d to kopie 

programów w postaci p yt CD lub dyskietek. Akt w ród innych rzeczy, które mog 

ulec zniszczeniu, wymienia matryce, p yty, formy i  tym podobne rodki284.            

W ostatecznym orzeczeniu s d mo e nakaza zniszczenie lub inne rozporz dzenie 

wszystkimi kopiami uznanymi za u yte w celu naruszenia praw wy cznych autora 

z § 106 Copyright Act285.        

Generalna zasada systemu ameryka skiego dotycz ca kosztów post powania 

polegaj ca na tym, i ka da ze stron ponosi swoje koszty w post powaniu, ulega 

modyfikacji w odniesieniu do spraw z zakresu prawa autorskiego. Akt stanowi,       

e w niektórych sprawach s d mo e przyzna odpowiedni kwot dla strony 

wygrywaj cej (prevailing party), która b dzie stanowi a honorarium dla obro cy,  

a zaliczona zostanie jako cz kosztów strony przeciwnej286. 

                                                                                                                                                 

 

281 17 U.S.C. § 504 (c)(1). 
282 17 U.S.C.§ 504 (b)(2). 
283 17 U.S.C.§ 502 (a). 
284 17 U.S.C.§ 503 (a). 
285 17 U.S.C.§ 503 (b). 
286 17 U.S.C.§ 505. 
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       Przedawnienie dla roszcze podmiotu uprawnionego autorsko, w zakresie 

spraw cywilnych, wynosi trzy lata od zaistnienia podstaw do dania ochrony          

na podstawie Copyright Act287.                              

                                                

 

287 17 U.S.C.§ 507 (b).   
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Rozdzia pi ty

  
Ochrona praw autorskich do programów komputerowych  w Traktacie Polski 

z USA o stosunkach handlowych i gospodarczych  

1. Wzajemne stosunki Polski i Stanów Zjednoczonych w zakresie prawa 

autorskiego do roku 1990.         

Wzajemne stosunki prawnomi dzynarodowe Polski i Stanów Zjednoczonych 

 

w zakresie prawa autorskiego zosta y nawi zane ju w 1927 roku. Oparte by y       

na Proklamacji Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki z 27 lutego 1927 r.288, 

na nocie pos a RP w Waszyngtonie z 4 lutego 1927 r. oraz na o wiadczeniu 

rz dowym z 16 lutego 1927 r. w sprawie zapewnienia obywatelom RP na obszarze 

Stanów Zjednoczonych Ameryki ochrony w dziedzinie praw autorskich289.            

Do 21 marca 1990 r., tj. do dnia podpisania przez oba kraje Traktatu               

o stosunkach handlowych i gospodarczych290, wzajemne stosunki pomi dzy Polsk 

a Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie prawa autorskiego dzieli si na trzy 

okresy. Pierwszy z nich trwa od 16 lutego 1927 r. do 9 marca 1977 roku. Przez 

pó wieku ochron dzie autorskich obu pa stw oparto na zasadzie wzajemno ci 

formalnej, co oznacza o, e dzie a twórców

 

ameryka skich podlega y ochronie w 

Polsce tak d ugo, jak przewidywa a to ustawa dla dzie polskich, a dzie a obywateli 

polskich chroniono w USA wed ug regulacji Copyright Act z 1909 r.291 Drugi etap 

stosunków obejmowa lata 1977 

 

1989. Ochron dzie obywateli polskich                 

i ameryka skich oparto w tym okresie na przepisach Konwencji powszechnej 

(1971)292. Trzeci etap rozpoczyna dzie wej cia w ycie w Stanach Zjednoczonych 

postanowie Konwencji berne skiej, tj. 1 marca 1989 roku. Od tego momentu 

                                                

 

288 J. B eszy ski, Prawo autorskie, Warszawa 1988, s. 27.  
289 Dz. U. RP 1927, Nr 12, poz. 99; B. Czachórska, Osoby uprawnione zgodnie z ustaw ameryka sk         
z 4 marca 1909 r. do ujawnienia si jako Copyright owner utworów wydanych przez wydawnictwa polskie,

 

Studia Cywilistyczne 1976, nr 27, s. 201 i n.  
290 Tekst Traktatu Dz. U. z 1994 r., Nr 97, poz. 467. 
291 M. K pi ski, Przyst pienie USA do Konwencji Berne skiej, RPEiS 1990, z. 3  4, s. 67 i n. 
292 Powszechna konwencja o prawie autorskim zawarta w 1952 r., Polsk obowi zuje redakcja paryska 
konwencji z 24 lipca 1971 r.; Dz. U. z 1978 r., Nr 8, poz. 28 i 29. 
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wzajemn ochron dzie obywateli obu pa stw wyznaczaj przepisy Konwencji 

berne skiej, które zast pi y stosowanie Konwencji powszechnej. 

        
Przed podpisaniem Traktatu pomi dzy Polsk a USA w dniu 21 marca 1990 r. 

problematyka ochrony oprogramowania nie by a przedmiotem wzajemnych 

regulacji. W Polsce, przed przyznaniem programom komputerowym ochrony 

ustawowej w ramach prawa autorskiego w 1994 r., taka regulacja wydawa aby si 

i tak w tpliw . Podpisany traktat otwiera nowy etap we wzajemnych stosunkach 

polsko ameryka skich. Warto doda , e Polska by a pierwszym z krajów 

postkomunistycznych, z którym Stany Zjednoczone zawar y tak umow 

bilateraln po prze omie roku 1989.

  

2.    Postanowienia Traktatu w sprawie programów komputerowych         

W Traktacie o stosunkach handlowych i gospodarczych pomi dzy Polsk           

a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, ratyfikowanym przez Sejm                                 

26 lipca 1991 r.293, problematyk ochrony programów komputerowych 

uregulowano w art. IV. Stanowi on, e ka da ze stron zapewni odpowiedni              

i skuteczn ochron oraz przestrzeganie praw w asno ci intelektualnej.                   

Dla ustanowienia takiej ochrony strony zgadzaj si m. in. na rozci gni cie 

ochrony prawnoautorskiej na programy komputerowe jako dzie a literackie. 

Ponadto w wyst pieniu ministra D. Ledworowskiego do Carli Hills, 

Przedstawiciela do Spraw Handlu Stanów Zjednoczonych, stanowi cym integraln 

cz Traktatu, zawarto postanowienie, i Rzeczpospolita w sposób wyra ny 

rozci gnie ochron praw autorskich na programy komputerowe w terminie do 31 

grudnia 1991 r. Warunki ochrony programów komputerowych b d takie same jak 

dla innych dzie literackich . Nale y zauwa y , e do aneksów listów 

wymienionych pomi dzy przedstawicielami reprezentuj cymi rz dy 

Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych nie do czono takiego, który 

okre la by zasady ochrony prawnoautorskiej. Takie rozwi zania przyj to w 

                                                

 

293 Dz. U. Nr 77, poz. 336. 
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umowach zawieranych przez rz d USA z kolejnymi krajami Europy

 
rodkowo 

 
Wschodniej.294.        

W literaturze przedmiotu wskazywano, e zasadnicze znaczenie ma zapisane 

w tek cie umowy traktowanie programów komputerowych jako dzie literackich. 

Realizacja tego postanowienia doprowadzi a do wyra nego sklasyfikowania         

przez ustawodawc polskiego programów komputerowych jako dzie 

podlegaj cych ochronie, ale nie jako , lecz jak utwory literackie,                     

przy odmienno ciach przewidzianych ustawowo. J. Barta i R. Markiewicz 

stwierdzili, e podstaw do ewentualnego kwestionowania wype nienia 

zobowi za traktatowych mog aby by odmienna interpretacja przez Polsk stanu 

zapewniaj cego adekwatn , efektywn i atw do wyegzekwowania ochron 

w asno ci intelektualnej295. Na taki pogl d zezwala, zdaniem autorów, tre 

klauzuli generalnej zawartej w art. IV Traktatu.  

3.   Uchwa a Sejmu RP w sprawie Traktatu         

Sejm RP w dniu ratyfikacji Traktatu wyda uchwa , w której wyrazi swój 

stosunek do przyj tych w nim rozwi za 296. Przyjmowano, e omawiana uchwa a 

Sejmu odegra powa n rol

 

w trakcie prac legislacyjnych nad now ustaw maj c 

zrealizowa zobowi zania traktatowe oraz jako argument u ywany przez strony       

w procesach lub s dy w uzasadnieniach orzecze 297.             

Dla problematyki komputerowej podstawowe znaczenie maj dwa spo ród 

jedenastu ust pów uchwa y. W ust. 4 postanowiono, e Sejm uznaje,                      

i postanowienia Traktatu nie mog obowi zywa wstecz (...). W szczególno ci  

postanowienia traktatu nie mog stanowi podstawy do dania wycofania                

z u ycia programów b d cych w dniu wej cia w ycie Traktatu w posiadaniu 

u ytkowników, bez wzgl du na sposób ich uzyskania .

 

                                                

 

294 A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995, s. 20. 
295 J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy prawa komputerowego, Warszawa 1993, s. 71 i n. 
296 M. P. Nr 27, poz. 191. 
297 J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 72. 
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Zagadnienie tzw. amnestii komputerowej by o przedmiotem sporów                    

i wielokrotnych ponagle ze strony ameryka skiej w celu usuni cia zapisu ust. 3 

art. 124 ustawy autorskiej z 1994 r.298 W projekcie nowelizacji ustawy 

przygotowanym na yczenie Ministerstwa Kultury i Sztuki przez J. Bart                      

i R. Markiewicza, proponowano, aby ten zapis usun dopiero po wej ciu Polski 

do Unii Europejskiej299. Jednak e przepis ten zosta uchylony w ramach 

nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2000 r.300        

W ust pie 5 uchwa y Sejm odwo a si do dyrektywy  nr 91/250 z 14 maja 

1991 r. o ochronie prawnej programów komputerowych, której przepisy zosta y 

implementowane do polskiej ustawy prawie bez modyfikacji w 1994 r. Uchwa a 

stanowi, e Sejm przyjmuje i poziom ochrony programów komputerowych 

wymagany przez Traktat jest zgodny ze stopniem ochrony przyj tym                        

w dyrektywie. W szczególno ci w kwestii dekompilacji programów 

komputerowych stosowanie wyj tków przewidzianych w art. 6 wspomnianej 

dyrektywy jest zgodne z postanowieniami Traktatu . Takie stanowisko Sejmu 

budzi o w ród przedstawicieli polskiej doktryny spore w tpliwo ci                             

co do zasadno ci powy szych pogl dów301.        

Powodów do takiego stanowiska Sejmu, w stosunku do postanowie Traktatu, 

dopatrywano si w ch ci zabezpieczenia si przed dalszymi postulatami strony 

ameryka skiej co do poziomu ochrony oprogramowania w Polsce. Stany 

Zjednoczone, najwi kszy producent software na wiecie, by y postrzegane jako 

kraj d cy do maksymalizacji ochrony przynosz cych ogromne zyski programów 

komputerowych. 

                                                

 

298 Przepis art. 124 ust.3 stanowi , e posiadacz programu komputerowego stworzonego przed dniem 
wej cia w ycie niniejszej ustawy i chronionego wed ug ust. 1 nie mo e by poci gni ty                                  
do odpowiedzialno ci za naruszenie prawa autorskiego dokonane przed tym dniem. Po wej ciu w ycie 
niniejszej ustawy dalsze u ytkowanie programu w dotychczasowym zakresie przez osob , która by a              
w posiadaniu takiego programu, jest dozwolone bez odr bnej zgody i wynagrodzenie , z zachowaniem 
wymogów przepisów art 75. Dalej id ce korzystanie z takich programów, w tym ich kopiowanie                       
i rozpowszechnianie, jest zabronione .  
299 J. Barta, R. Markiewicz, Dwa etapy zmian: przed i po wej ciu do UE, Rzeczpospolita z 11 lutego  
1999 r. 
300 Dz. U.  Nr 53, poz. 637. 
301 Zob. np. S. So tysi ski, Uk ad o stowarzyszeniu mi dzy Polsk  a Wspólnotami Europejskimi 
(Problematyka prawna i ekonomiczna), PiP 1992, z. 6, s. 12 i n. 
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Uchwa Sejmu w sprawie Traktatu cz przedstawicieli polskiej nauki 

uznawa o za akt nie najlepszy, wyra aj c przy tym zadowolenie, i nie ma on 

charakteru wi cego302. Z drugiej strony pojawia y si g osy wyra aj ce aprobat 

dla uchwa y, ale postuluj ce przy tym, i polski ustawodawca powinien bra         

pod uwag polskie interesy gospodarcze w pracach legislacyjnych nad now 

ustaw 303.   

4. Próba oceny i konsekwencje ratyfikacji Traktatu          

Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych wszed w ycie 6 sierpnia 

1994 r.304, czyli stosunkowo krótko po wej ciu w ycie polskiej ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego tego samego roku. Od sierpnia 

postanowienia Traktatu sta y si prawnie wi ce wobec obu pa stw.

        

Traktat na o y na Polsk dalej id ce zobowi zania, ni Uk ad                             

o Stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi z 16 grudnia 1991 r.305 

zobowi zuj cy Polsk do ustanowienia w ci gu pi ciu lat od jego wej cia w ycie 

ochrony  w asno ci intelektualnej na poziomie zbli onym do obowi zuj cego           

w pa stwach cz onkowskich306.         

W pi miennictwie krytykowano postanowienia Traktatu statuuj cego zbyt 

krótki okres dostosowawczy dla Polski307. Podnoszono, i uzgodniony                     

ze Wspólnotami Europejskimi harmonogram zmian musi zosta w najbardziej 

kluczowych kwestiach zrealizowany na cztery lata przed terminem przewidzianym 

w Uk adzie. Potwierdzono te , e Polska nie mo e wprowadzi do swojego 

                                                

 

302 J. Barta, R. Markiewicz, G ówne problemy..., s. 74. 
303 A. Nowicka, Ochrona programów komputerowych w EWG, PiP 1992, z. 7, s. 86 i n. 
304 Zob. o wiadczenie rz dowe z 11 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 468).

 

305 Uk ad wszed w ycie 1 lutego 1994 r. Zob. o wiadczenie rz dowe z 23 grudnia 1993 r. (Dz. U. Nr 11, 
poz. 39) i tekst uk adu w za czniku do Dz. U. Nr 11 z 1994 r. lub A. Przyborowska  Klimczak,                    
E. Skrzyd o  Tefelska, Dokumenty europejskie, Lublin 1996, s. 339;  Problematyk prawn i ekonomiczn 
uk adu omawia S. So tysi ski, op. cit., s. 4 i n.

 

306 Wed ug art. 66 (1) uk adu Polska b dzie nadal doskonali a ochron praw w asno ci intelektualnej, 
przemys owej i handlowej, aby do ko ca pi tego roku od wej cia w ycie niniejszego Uk adu, osi gn 
poziom ochrony podobny do istniej cego we Wspólnocie, równie w zakresie porównywalnych rodków 
dochodzenia takich praw . 
307 S. So tysi ski, op. cit., s. 12 i n.
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systemu prawnego unormowa dyskryminuj cych pa stwa Wspólnoty, wobec 

których zobowi za a si tylko do zbli enia prawa .

        
Zapis o zapewnieniu ochrony prawnoautorskiej dla programów 

komputerowych na poziomie obowi zuj cym dla dzie literackich sprawi ,               

i jakiekolwiek próby obni enia standardu ochrony programów  mog yby by 

uznane za naruszenie zobowi za traktatowych wobec Stanów Zjednoczonych308.  

Podkre lano tak e, e Polska jako kraj w przewa aj cej mierze importuj cy 

programy powinna d y do zapewnienia wzmo onej ochrony u ytkownikom, 

którymi s  w stosunku do zagranicznych programów polskie podmioty309.         

Reasumuj c, po kilku latach od wej cia w ycie Traktatu, nale y pozytywnie 

wypowiedzie si co do jego realizacji przez stron polsk .                               

Poprzez wypowiedzenie si expressis verbis za ustawowym przyznaniem 

programom komputerowym ochrony prawnoautorskiej Polska wype ni a  

zobowi zania zapisane w Traktacie. Wiele wcze niejszych obaw mo na, po czasie, 

uzna za cz ciowo nieuzasadnione. Uda o si a do ubieg ego roku utrzyma 

przepis art. 124 ust. 3 ustawy o tzw. amnestii komputerowej, który by 

odwiecznym argumentem USA wobec Polski, i ta nie wype nia swoich 

zobowi za .    

 

       Konkluduj c, mo na stwierdzi , i wszystkie wysuwane przez stron 

ameryka sk postulaty wobec Polski, w zakresie ochrony oprogramowania, 

zosta y do chwili obecnej spe nione.          

                                                

 

308 A. Nowicka, Ochrona programów..., s. 83. 
309 K. Golat, R. Golat, Prawo komputerowe (Zagadnienia wybrane), Warszawa 1998, s. 170. 
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