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Case 1: 

Przygotowując szkolenie dotyczące technik pamięciowych grupa trenerów postanowiła 

wykorzystać ogólnodostępne testy egzaminacyjne na prawo jazdy. Źródłem, z którego je 

pobrano była książka Wydawnictwa X, na którą nie powołano się przy tworzeniu ćwiczeń. 

Natomiast samo wydawnictwo przedrukowało pytania będące załącznikiem do 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Zaprojektowane ćwiczenie obejmowało trzy 

elementy. Pierwszym było przeprowadzenie testu według istniejących przepisów, w którym 

literalnie wykorzystano treść testu. Drugim, wprowadzenie zmian w odpowiedziach tak że 

każda odpowiedź była fałszywa, co miało zbadać uwagę uczestników. Trzeci natomiast 

dotyczył egzaminu na prawo jazdy na statki kosmiczne, gdzie opierając się na testach 

wymyślono nowe reguły ruchu drogowego. Ćwiczenie wraz testami zostało opublikowanie  

w internecie. Po jakimś czasie adwokat Wydawnictwa X wystosował żądanie zaprzestania 

naruszania praw autorskich oraz zażądał odszkodowania za ich naruszenie.  

Czy w tej sytuacji doszło do naruszenia praw?  

 

Wprowadzenie teoretyczne:  

Prawo autorskie reguluje kwestie związane z powstaniem, eksploatacją i ochroną utworów.  

Poza tym zawiera przepisy o ochronie wizerunku i regulacje dotyczące praw pokrewnych czyli 

specjalnych uprawnień czyli przysługujących np. artystom wykonawcom. Podstawowym 

aktem regulującym tę dziedzinę jest Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288.) 

 

Ochrona przyznawana przez prawo autorskie jest zarezerwowana dla utworu. Aby uzyskać ten 

status konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek: 

1. Utwór musi stanowić wytwór pracy człowieka - dlatego utworem nie będą zdjęcia 

robione przez zwierzęta czy tłumaczenie wykonywane przez algorytm Sztucznej 

Inteligencji;  

2. Ustalony – to znaczy zakomunikowany komuś innemu niż twórca, inaczej mówiąc ma 

nadaną  formę, która umożliwia jego percepcję przez inne niż twórca osoby przy czym 

nie musi być ona trwała jak na przykład improwizacja muzyczna.  

3. Mieć indywidualny charakter – to znaczy odróżniać się w zakresie formy od innych 

utworów. Aby to stwierdzić można zastosować dwustopniowy test, który polega na 

twierdzącej odpowiedzi na dwa pytania: czy autor miał swobodę twórczą i czy z niej 

skorzystał?  

 

Cechą charakterystyczną utworu jest to, że ustawa chroni go od momentu ustalenia i nie ma 

znaczenia jego wartość, przeznaczenie czy sposób wyrażenia.  
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Nie ma skończonej listy utworów, jednak dla ułatwienia ustawodawca wskazał przykładowy 

ich katalog. Należą do nich  utwory: literackie, publicystyczne, naukowe, programy 

komputerowe, plastyczne, fotograficzne. Nie znaczy to jednak, że każdy wymieniony utwór 

będzie uzyskiwał ochronę. Zawsze zależy to od spełnienia przesłanek wskazanych powyżej. 

 

Ochronie podlega wyłącznie sposób wyrażenia. Dlatego idee, metody, wzory matematyczne 

i zasady gier nie są chronione. Na przykład przygotowanie gry negocjacyjnej opierającej się  

o dylemat więźnia będzie chronione w zakresie opisu ról, historii czy oprawy graficznej, ale nie 

w zakresie wykorzystania samego mechanizmu psychologicznego do uczenia określonych 

zachowań.  

Poza tym ustawodawca wyłączył z ochrony akty normatywne, dokumenty urzędowe, 

materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne czy proste informacje 

prasowe. To znaczy że można z nich korzystać bez obaw o naruszenie czyichś praw autorskich.  

 

Jednocześnie, w praktyce tworząc dzieła opieramy się na pracy innych osób. Prawo autorskie 

przewiduje takie sytuacje. Mogą one mieć dwie postacie. Pierwszym jest inspiracja, która 

polega na wzorowaniu się na innym utworze. Jest ona dozwolona i w takim przypadku zgoda 

autora dzieła inspirującego jest zbędna, jak również nie może on żądać od nas wynagrodzenia 

z tego tytułu.  

Drugą sytuacją jest powstanie dzieła zależnego. Polega ono na opracowaniu gotowego już 

materiału. W szczególności jest to tłumaczenie, przeróbka,  adaptacja, streszczenie czy 

dramatyzacja. Niezależnie od ilości pracy twórczej, który może być różny i zależny od rodzaju 

utworu, wszystkich dzieł zależnych dotyczą wspólne zasady: 

1. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu 

pierwotnego, chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu  pierwotnego  wygasły; 

2. Autor dzieła zależnego nie nabywa żadnych praw autorskich do utworu pierwotnego; 

3. Dzieło zależne jest chronione jako odrębny utwór niezależnie od istnienia lub 

nieistnienia praw do utworu pierwotnego.  

Rozwiązanie: 

Roszczenia Wydawnictwa X, co do zasady nie mają podstaw. W przypadku przedrukowania 

testów w literalnym brzmieniu nie będą one chronione, ponieważ ich wskazanie  

w rozporządzeniu Ministra pozbawia ich ochrony prawa autorskiego jako część aktu 

normatywnego.  

W przypadku przerobionych testów będziemy mieli do czynienia z inspiracją, dlatego nie ma 

możliwości zakazania takiego działania. 

 

Wykorzystane ikonografiki: 1, 2 
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Case 2: 

Fundacja zawarła z trenerką umowę na przeprowadzenie cyklu szkoleń z przedsiębiorczości 

oraz przygotowanie podręcznika dla osób uczestniczących, który miał zostać przekazany przed 

rozpoczęciem zajęć. Ze względu na krótki czas wykonania zadania trenerka podzleciła 

wykonanie podręcznika dwóm innym osobom, z których jedna prowadziła kwerendę 

materiałów i redagowała tekst pod kątem technicznym, a druga opracowała propozycje 

tekstów, które były redagowane, poprawiane i uzupełniane przez trenerkę. Po przesłaniu 

fundacji tekstu podręcznika zaakceptowała ona pracę i wydała książkę, która została następnie 

rozesłana do osób uczestniczących. Na podręczniku widniało tylko nazwisko autorki. W tej 

sytuacji osoba, która redagowała treść zażądała uznania swojego autorstwa i wymienienia 

swojego nazwiska na okładce podręcznika.  

1. Czy w tej sytuacji można mówić o współautorstwie?  

2. Jakie prawa nabywa osoba redagująca tekst? 

Wprowadzenie teoretyczne:  

Zasadniczo prawo autorskie przysługuje pierwotnie twórcy, czyli osobie, która wniosła 

twórczy wkład do utworu. W wyjątkowych i wprost wskazanych przypadkach prawa te mogą 

przysługiwać innym podmiotom. Na przykład w sytuacji stworzenia utworu przez pracownika 

w ramach umowy o pracę.  

Twórcą może być jedynie osoba fizyczna, czyli człowiek. Natomiast nie ma znaczenia jego 

wiek, poczytalność lub obywatelstwo.  

Ustawodawca przewidział domniemanie zgodnie z którym twórcą jest osoba, której nazwisko 

w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do 

publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. 

Domniemanie to można obalić poprzez przeprowadzenie dowodu przeciwnego. Jeżeli nie uda 

się tego zrobić to sąd musi uznać, że twórcą jest osoba, o której wspominano wyżej (art. 234 

Kodeksu postępowania cywilnego). 

W sytuacji gdy autorem jest więcej niż jedna osoba mówimy o współautorstwie. Może ona 

prowadzić do powstania dzieł nierozłącznych czyli takich gdzie nie da się wskazać kto jest 

twórcą określonej części lub rozłącznych czyli takich w których da się to zrobić na przykład kod 

i grafika gry komputerowej.  

Do współautorstwa stosujemy następujące zasady:  

1. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać  

określenia  wielkości  udziałów  przez  sąd,  na podstawie  wkładów  pracy twórczej; 

2. Każdy  ze  współtwórców  może  wykonywać  prawo  autorskie  do  swojej części  

utworu  mającej  samodzielne  znaczenie,  bez  uszczerbku  dla  praw pozostałych 

współtwórców; 
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3. Do  wykonywania  prawa  autorskiego  do  całości  utworu  potrzebna  jest zgoda  

wszystkich  współtwórców.  W  przypadku  braku  takiej  zgody  każdy  ze współtwórców 

może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich 

współtwórców; 

4. Każdy  ze  współtwórców  może  dochodzić  roszczeń  z tytułu  naruszenia prawa 

autorskiego do całości utworu. 

Współtwórcą jest tylko osoba, która faktycznie dzieło współtworzyła, czyli wniosła do dzieła 

wkład twórczy. Sądy zajmując się tym zagadnieniem uznały że współtwórcą nie jest osoba, 

która dokonywała redakcji lub tłumaczenia dzieła (wyrok SN z dnia 10 lutego 1970 r., II CR 

666/69), konsultowała koncepcje (wyrok SN z dnia 27 marca 1965 r., I CR 20/65), wprowadzała 

do tekstu uwagi wyłącznie o charakterze technicznym lub formalnym (wyrok SN z dnia 7 

listopada 2003 r., V CK 391/02, OSNC 2004, nr 12, poz. 203).  

 

Twórcy przysługują dwa rodzaje praw. Pierwsze z nich to autorskie prawa majątkowe. Są one 

zbywalne to znaczy można je przenieść w drodze umowy na inny podmiot, a ich zadaniem jest 

ochrona prawa do korzystania z utworu z wyłączeniem innych osób i pobierania 

wynagrodzenia z tego tytułu.  

Drugim rodzajem praw są osobiste prawa autorskie. Mają one charakter niezbywalny, a ich 

zadaniem jest ochrona więzi twórcy z utworem. Ustawodawca wskazuje przykładowy katalog 

tych praw, który obejmuje: 

1. prawo do autorstwa utworu i oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem 

albo do udostępniania go anonimowo; 

2. prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 

3. prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 

4. prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

Tylko autorskie prawa majątkowe podlegają przeniesieniu w drodze umowy. Umowa    

o przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Jeżeli została zawarta w innej formie to wówczas przyjmuje się, że 

twórca udzielił licencji niewyłącznej, ale o tym czy tak było i jaka jest ich treść decydują 

okoliczności sprawy. Jeżeli  z umowy  nie  wynika,  że  przeniesienie  autorskich  praw 

majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do 

wynagrodzenia. W takim przypadku o wysokości wynagrodzenia decyduje sąd.  

Rozwiązanie: 

W przedstawionej sytuacji nie możemy mówić o współautorstwie osoby redagującej  

i przygotowującej kwerendę, ponieważ są to czynności o charakterze technicznym. Taka osoba 

nie nabywa ani majątkowych, ani osobistych praw autorskich, a jedynie uprawnienie do 

wynagrodzenia za wykonaną pracę. O współautorstwie możemy mówić w przypadku drugiej 

osoby, czyli tej która przygotowała koncepcję tekstów. Jednak będzie ona musiała udowodnić 

swoje współautorstwo i w ten sposób obalić domniemanie autorstwa, która powstało po 

stronie trenerki w związku z umieszczeniem jej nazwiska na egzemplarzu utworu.   
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Wykorzystane ikonografiki: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13  
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Case 3: 

Fundacja zawarła umowę z trenerem na przeprowadzenie szkolenia wraz z przygotowaniem 

prezentacji i konspektu zajęć. Zastrzegła sobie w niej przeniesienie praw autorskich do 

wszystkich dzieł na wszystkich polach eksploatacji.  Wszystkie ustalenia miały formę 

telefoniczną i były potwierdzane następne mailami. Sama umowa została wydrukowana  

i podpisana przez trenera, a następnie zeskanowana i wysłana na adres mailowy fundacji, 

która odesłała swoją wersję podpisaną w ten sam sposób. Po przeprowadzeniu szkolenia  

i rozliczeniu umowy trener wygrał przetarg na przeprowadzenie podobnego szkolenia w innej 

organizacji. W jego ramach wykorzystał materiały, których przedmiotem była umowa  

z Fundacją.  

Czy w tej sytuacji doszło do naruszenia praw autorskich Fundacji?  

 

Wprowadzenie teoretyczne:  

Umowa o przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  wymaga zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. W braku  wyraźnego  postanowienia  o przeniesieniu  prawa,  uważa 

się, że twórca udzielił licencji. Można ona mieć formę licencji wyłącznej jeżeli zastrzega 

wyłączność jakiegoś podmiotu do korzystania z utworu w określony sposób lub licencji 

niewyłącznej jeżeli takiego zastrzeżenia nie ma w umowie i można udzielić  innym osobom do 

korzystania z utworu. Trzeba pamiętać, że udzielenie licencji wyłącznej również wymaga 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dlatego w przypadku braku 

zachowania odpowiedniej formy, a więc na przykład umowie ustnej lub zawartej w formie 

maila, uważa się że doszło do udzielenia licencji niewyłącznej.  

Ze względu na charakter majątkowych praw autorskich mogą być one wykorzystywane  

w różny sposób. Na przykład tekst książki może być wydrukowany albo rozpowszechniany w 

formie cyfrowej. Te sposoby nazywamy polami eksploatacji. Należy przez nie rozumieć sposób 

wykorzystania dzieła, który jest samodzielny pod względem technicznym lub ekonomicznym. 

Jest to szczególnie ważne przy konstruowaniu umów, ponieważ:  

1. jeżeli  umowa  nie  stanowi  inaczej,  twórcy  przysługuje  odrębne wynagrodzenie za 

korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji; 

2. umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub licencja obejmuje pola 

eksploatacji wyraźnie w niej wymienione; 

3. umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. 

Ustawodawca wskazał tylko przykładowy katalog pól eksploatacji. Należą do nich: 

1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – które jest rozumiane jako sporządzenie 

pierwszego nośnika materialnego oraz sporządzanie kolejnych egzemplarzy na 

podstawie oryginału;  

2. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – dotyczy to 

uprawnień związanych ze sprzedażą, wynajmowaniem lub użyczeniem utworu;  
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3. rozpowszechnianie utworu w inny sposób niż obrót – obejmuje obszary takie jak  

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na przykład w 

Internecie.  

Ponadto w praktyce obrotu prawami autorskimi powstało wiele innych pól eksploatacji. W 

praktyce trenerskiej do najważniejszych należą:   

1. wprowadzanie utworu do pamięci komputera;  

2. digitalizacja zapis utworu w formie cyfrowej lub zmiana jego formy na cyfrową; 

3. tworzenie e-booków; 

4. tworzenie nowych wersji i adaptacji; 

5. rozpowszechnianie w formie webcastingu – na przykład w czasie webinarów;  

6. video on demand lub pay per view - usługa pozwalająca na dystrybuowanie nagranego 

szkolenia lub specjalnie przygotowanego materiału na potrzeby edukacyjne.  

 

O naruszeniu praw możemy mówić w sytuacji, gdy ktoś korzysta z praw bez zezwolenia twórcy 

lub nabywcy, a nie ma do tego uprawnień ustawowych. W przypadku majątkowych praw 

autorskich może to dotyczyć twórcy oraz każdego nabywcy. W odniesieniu do praw 

osobistych tylko twórcy, ponieważ prawa te są niezbywalne.  

W przypadku praw osobistych twórca może żądać wykonania czynności potrzebnych do 

usunięcia jego skutków, w szczególności aby naruszyciel złożył publiczne  oświadczenie  

odpowiedniej  treści  i formie.  Jeżeli  naruszenie  było zawinione,  sąd  może  przyznać  twórcy  

odpowiednią  sumę  pieniężną  tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązać 

sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. 

W przypadku majątkowych praw autorskich podmiot, którego prawa zostały naruszone może 

żądać:  

1. zaniechania naruszania; 

2. usunięcia skutków naruszenia; 

3. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez  zapłatę  sumy  

pieniężnej  w wysokości  odpowiadającej dwukrotności,  które  w chwili jego 

dochodzenia  byłoby  należne  tytułem  udzielenia  przez  uprawnionego zgody na 

korzystanie z utworu; 

4. wydania uzyskanych korzyści; 

5. jednokrotnego  albo  wielokrotnego  ogłoszenia  w prasie  oświadczenia  

o odpowiedniej treści i formie;  

6. podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego  

w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd; 

7. wycofania z obrotu bezprawnie wytworzonych przedmiotów, środków lub materiałów.  

Od lipca 2020 roku postępowanie dotyczące naruszenia praw autorskich toczy się  

w specjalnych wydziałach sądów nazywanych sądami do spraw własności intelektualnej.  
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W pierwszej instancji są to sądy okręgowe w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Lublinie  

i Gdańsku, w drugiej sądy apelacyjne w Poznaniu i Warszawie. Jednocześnie spory dotyczące 

programów komputerowych, wynalazków, układów scalonych, odmian roślin 

lub technicznych tajemnic przedsiębiorstw będą w wyłącznej właściwości sądów  

w Warszawie. Trzeba pamiętać, że przed tymi sądami obowiązkowe jest zastępstwo  

profesjonalnego pełnomocnika, tzn. adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, 

chyba że, wartość przedmiotu sporu będzie nie większa niż 20 000 złotych lub których zawiłość 

będzie znikoma. 

Rozwiązanie: 

Nie doszło do naruszenia praw autorskich Fundacji, ponieważ nie nabyła ona skutecznie tych 

praw od trenera. W formie innej niż pisemna można udzielić licencji niewyłącznej, a więc 

trener mógł posłużyć się tymi materiałami w innych zajęciach. Jednocześnie nie wyklucza to 

jego odpowiedzialności na przykład z tytułu naruszenia zakazu konkurencji jeżeli taki był 

sformułowany w umowie. 

 

Wykorzystane ikonografiki: 14, 15, 16, 17  
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Case 4: 

Stowarzyszenie zleciło przygotowanie webinaru dotyczącego dyskryminacji w miejscu pracy. 

W jego ramach prowadząca trenerka przygotowała prezentacje w Power Poincie, w której 

umieszczone były kilkudziesięciosekundowe fragmenty filmu „W pustyni i puszczy”, który 

ściągnęła z Internetu, fragmenty książki oraz zdjęcia z bloga podróżniczego dotyczące 

współczesnego Sudanu. Stowarzyszenie, za zgodą trenerki, umieściła nagranie webinaru na      

f YouTube. Po kilku tygodniach nagranie zostało zablokowane przez serwis w odpowiedzi na 

zgłoszenie właściciela praw autorskich do filmu. Wyjaśniając sprawę Stowarzyszenie 

dowiedziało się, że ta sama prezentacja została wykorzystana na warsztatach prowadzonych 

w dwóch szkołach średnich oraz przesłana kuzynowi trenerki w celu skonsultowania jej 

odbioru.  

Czy w tym przypadku doszło do naruszenia praw autorskich? 

Wprowadzenie teoretyczne:  

Monopol twórcy wynikający z osobistych praw autorskich może być ograniczony. Jedną z form 

jego limitacji jest dozwolony użytek chronionych utworów. Jest to wyjątek od ogólnej zasady, 

że na wykorzystanie utworu potrzebna jest zgoda twórcy. Przepisy dotyczące dozwolonego 

użytku znajdują się w art. 23-35 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Poniżej 

omówię trzy, które są najczęściej stosowane w edukacji zdalnej. To co je łączy to:  

1. brak konieczności występowania o zgodę właściciela praw autorskich;  

2. brak informowania lub dokonywania jakichkolwiek procedur aby skorzystać  

z dozwolonego użytku;  

3. brak możliwości zakazania korzystania z dozwolonego użytku; 

4. zasadniczo brak konieczności wnoszenia opłat na rzecz właściciela praw autorskich. 

Pierwszym jest dozwolony użytek osobisty, który pozwala korzystanie z pojedynczych 

egzemplarzy  utworów  przez  krąg  osób  pozostających  w związku  osobistym. Jest on 

rozumiany szeroko, w szczególności jako więzy pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku 

towarzyskiego. W jego ramach można korzystać ze wszystkich dzieł na wszystkich polach 

eksploatacji z wyjątkiem budowania  według  cudzego  utworu  architektonicznego  

i architektoniczno-urbanistycznego   oraz   do   korzystania   z elektronicznych   baz danych  

spełniających  cechy  utworu,  chyba że  dotyczy  to  własnego  użytku naukowego 

niezwiązanego z celem zarobkowym. 

Specjalna forma dozwolonego użytku jest przeznaczona dla instytucji oświatowych, 

rozumianych jako szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich stopni oraz publicznych  

i niepublicznych szkół wyższych. Mogą one  na  potrzeby  zilustrowania  treści  przekazywanych  

w  celach dydaktycznych  lub  w  celu  prowadzenia  działalności  naukowej  korzystać   

z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu 

rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów. Wyjątek ten obejmuje 

również możliwość kształcenia zdalnego zarówno on-line, jak i off-line. W takim jednak 

przypadku musi być to ograniczone do uczniów lub studentów lub pracowników.  
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Do dozwolonego użytku należy również możliwość cytowania. Cytat, aby był zgodny z prawem 

musi łącznie spełnić następujące warunki:  

1. można cytować tylko w utworach  stanowiących  samoistną  całość – to znaczy 

koniecznie jest spełnienie warunków niezbędnych do ochrony wynikającej z prawa 

autorskiego;  

2. cytat może obejmować urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione 

utwory plastyczne, utwory  fotograficzne  lub  drobne  utwory  w całości – nie ma limitu 

dotyczącego długości lub wielkości cytatu. Jest to zawsze rozpatrywane kontekstowo 

w odniesieniu do wielkości dzieła w którym się cytuje;  

3. cytat musi być przywołany w określonym celu jakim jest wyjaśnianie, polemika, analiza 

krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. 

4. trzeba przywołać imię i nazwisko twórcy oraz źródła, o ile jest to możliwe.  

Cytować można na wszystkich polach eksploatacji oraz zmieniając te pola. To znaczy można 

zacytować fragment papierowej książki w kursie e-learningowym albo fragment płyty w czasie 

webinarium.  

Rozwiązanie: 

W omawianym przypadku można zastosować dozwolony użytek osobisty tylko w przypadku 

wysłania prezentacji do kuzyna. W pozostałych przypadkach nie będzie miał on zastosowania. 

Nie można również zastosować wyjątku dla instytucji edukacyjnych albowiem ten dotyczy 

osób zatrudnionych w charakterze ich personelu. Zatem osoba z zewnątrz robiąca zajęcia na 

zlecenie szkoły nie będzie objęta tym wyjątkiem. Możliwe będzie natomiast powołanie się na 

prawo cytatu, o ile zostały spełnione wszystkie warunki. Nie ma wątpliwości że prezentacja 

może być dziełem oraz że jej celem było wyjaśnianie lub nauczanie. Do wyjaśnienia pozostaje 

czy fragmenty filmu i zdjęcia z bloga były wykorzystane w tym celu, przywołano źródło oraz w 

przypadku filmu czy użyto tylko tyle jego treści ile było konieczne do osiągnięcia celu. 

 

Wykorzystane ikonografiki: 6, 7, 8, 9 
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Case 5: 

Trener przygotował szkolenie negocjacyjne według opracowanej przez siebie metody, którą 

nazwał „Metodą Natychmiastowego Sukcesu MNS”. Metoda składała się z cyklu szkoleń 

stacjonarnych uzupełnianych kursem e-learnigowym i webinarami. Podjął również działania 

promocyjne reklamując metodę w mediach społecznościowych, dzięki czemu stała się ona 

rozpoznawalna na rynku. Po dwóch latach znalazł zaproszenie na szkolenie negocjacyjne 

organizowane przez Fundację stowarzyszenie, które miał prowadzić „licencjonowany trener 

metody MNS”, mimo że nigdy nikomu nie udzielił licencji na korzystanie ze swojej metody. Po 

zapoznaniu się z programem zauważył, że program ma również wykorzystywać połączenie 

szkoleń stacjonarnych, webinarów i e-learningu, a na stronie internetowej szkolenia jest 

informacja, że MNS to „Metoda Nastawienia na Sukces”.  

Czy w tej sytuacji doszło do naruszenia prawa? 

Wprowadzenie teoretyczne:  

Przepisy prawa autorskiego stanowią, że nie  są  objęte ochroną  odkrycia,  idee,  procedury,  

metody  i zasady  działania  oraz  koncepcje matematyczne. Ochroną  objęty  może być  

wyłącznie  sposób ich wyrażenia, a więc to w jaki sposób zostały one uzewnętrznione. Dlatego 

sam pomysł na przeprowadzenia zajęć nie będzie chroniony podobnie jak wybór formy ich 

prowadzenia na przykład połączenie webinarium i e-learningu. Prawnej ochrony pomysłu  

i innych działań, które nie są w zakresie prawa autorskiego można szukać w Ustawie  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1913).  

Zachowanie innych podmiotów będzie niezgodne z prawem jeżeli będzie to czyn nieuczciwej  

konkurencji. Aby można byłoby o nim mówić niezbędne jest spełnienie łączne następujących 

przesłanek:  

1. działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami – jest to szeroka kategoria, 

która zawiera w sobie  wszystkie przepisy prawa, a także normy pozaprawne jako 

kodeksy postępowania czy zasady etyki;  

2. zagrożenie lub naruszenie interesu – w tym przypadku nie musi dojść do naruszenia  

i wyrządzenia szkody. Działania można podjąć prewencyjnie aby jej zapobiec.  

3. przedsiębiorcy lub klienta - Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, 

osoby prawne  oraz  jednostki  organizacyjne  niemające  osobowości  prawnej,  które 

prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą  

w działalności gospodarczej. Dlatego za przedsiębiorcę będzie uznawana w tym 

przypadku organizacja pozarządowa, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ale 

organizując szkolenia wpływa na ich rynek w taki sposób, że potencjalna osoba 

uczestnicząca może wybrać szkolenie w NGO lub oferowane przez podmiot 

komercyjny.  

Ustawa zawiera też katalog przykładowych czynów nieuczciwej konkurencji. Należą do nich 

m.in.:  

1. wprowadzające  w  błąd oznaczenie towarów lub usług; 
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2. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa; 

3. nakłanianie do  rozwiązania  lub  niewykonania  umowy;   

4. naśladownictwo  produktów; 

5. pomawianie  lub  nieuczciwe  zachwalanie; 

6. utrudnianie  dostępu  do  rynku; 

7. przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną; 

8. nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane 

usługi. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia swoich roszczeń można dochodzić na drodze cywilnej 

lub karnej. W pierwszym przypadku przysługuje żądanie zasądzenia przez sąd:  

1. zaniechania niedozwolonych działań – na przykład można żądać aby dane szkolenie 

zostało wycofane z oferty albo z określonego medium np. kanału na YouTube; 

2. usunięcia skutków niedozwolonych działań – na przykład poprzez wycofanie 

podrobionego towaru ze sklepu; 

3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści  

i w odpowiedniej formie – na przykład poprzez wysłanie do klientów maila z 

oświadczeniem, że dana usługa była świadczona w sposób nieuczciwy albo 

zamieszczenia odpowiedniego oświadczenia na stronie www naruszyciela. Treść i 

formę oświadczenia proponuje się  

w pozwie, ale jest ono weryfikowane przez sąd; 

4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych – na przykład poprzez żądanie 

pokrycia szkód i utraconych korzyści wynikających ze zmniejszenia sprzedaży własnego 

towaru lub usługi; 

5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści – czyli żądanie pozbawienia zysków 

naruszyciela; 

6. zasądzenia  odpowiedniej  sumy  pieniężnej  na  określony  cel  społeczny  - musi być 

on związany  ze  wspieraniem  kultury  polskiej  lub  ochroną  dziedzictwa narodowego 

np. poprzez wskazanie określonej organizacji pozarządowej. Żądanie to można złożyć 

jedynie  

w przypadku gdy czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. 

Żądania te można składać łącznie lub oddzielnie w zależności od przyjętej taktyki procesowej. 

Trzeba również pamiętać, że: 

1. roszczenia  z tytułu  czynów  nieuczciwej  konkurencji  ulegają przedawnieniu  

z upływem  trzech  lat, a termin ten rozpoczyna  się oddzielnie co do każdego 

naruszenia.  

2. w razie wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa z tytułu nieuczciwej 

konkurencji, sąd, na wniosek pozwanego, może nakazać powodowi złożenie  

jednokrotnego  lub wielokrotnego  oświadczenia  odpowiedniej  treści i w 

odpowiedniej formie, a pozwany może żądać naprawienia szkody na zasadach 

ogólnych; 
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3. ciężar  dowodu  prawdziwości  oznaczeń  lub  informacji umieszczanych na towarach 

albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie spoczywa na osobie, 

której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd. 

Rozwiązanie: 

Działanie opisane w studium przypadku nie było naruszeniem praw autorskich, natomiast było 

naruszeniem zasad uczciwej konkurencji polegającym na podszyciu się pod markę 

wypromowaną przez trenera. Roszczenia mogą być kierowane zarówno do Fundacji 

organizującej szkolenie, jak i trenera który je prowadzi ponieważ oba te podmioty wpływają 

na rynek i nie ma znaczenia czy prowadzą działalność gospodarczą. Ponieważ szkolenie ma się 

dopiero odbyć to można żądać zaniechania niedozwolonych działań polegające na odwołaniu 

go. Natomiast prowadzenie szkolenia w określonej formie to jest przy wykorzystaniu metod 

zdalnych i stacjonarnych lub prowadzenia szkoleń na ten sam temat nie narusza zasad uczciwej 

konkurencji, o ile nie wprowadzają one w błąd odbiorców.  

 

Wykorzystane ikonografiki: 18, 19, 20, 22 
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Case 6: 

Trenerka wygrała przetarg na przeprowadzenie szkoleń dla menadżerów średniego szczebla 

w dużym banku. Ze względu na terminy i ilość zajęć nie jest w stanie ich wykonać samodzielnie, 

więc rozważa podzlecenie części usług innym osobom na co ma zgodę zamawiającego. 

Szkolenie opiera się na własnych materiałach i ćwiczeniach, a do jego przeprowadzenia 

konieczne jest wykonanie testu, którego metodologia w zakresie interpretacji odpowiedzi 

znana jest tylko trenerce. Żeby inne osoby mogły przeprowadzić szkolenie zgodnie z 

zamówieniem konieczne jest przeprowadzenie testu. Trenerka nie planuje długofalowej 

współpracy z innymi osobami i nie chce aby one mogły poza zakończeniu szkolenia dalej 

korzystać z jej metodologii. 

W jaki sposób można przekazać metodologię interpretacji wyników testu aby po zakończeniu 

zlecenia wynajęci trenerzy nie mogli z niej korzystać?  

Wprowadzenie teoretyczne:  

Polskie przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewidują ochronę know-how 

nieujawnionego do wiadomości publicznej poprzez regulacje dotyczące tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Żeby uzyskać ochronę z tego tytułu określona informacja musi łącznie 

spełniać następujące warunki:  

1. mieć charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadać wartość 

gospodarczą inaczej mówić zastosowanie informacji podlegającej ochronie powinno 

co najmniej przełożyć się na wygenerowanie zysków lub oszczędności;   

2. jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie 

znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób. Może dotyczyć to też zbioru jawnych informacji, które 

poprzez swoje zestawienie uzyskują charakter gospodarczy na przykład przewidywanie 

kolejnych zakupów na podstawie aktywności w mediach społecznościowych;  

3. uprawniony do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Działania mogą polegać na stosowaniu fizycznej ochrony na przykład kontrola dostępu 

do pomieszczeń lub środków organizacyjnych na przykład zawieranie umów o 

poufność. Środki te powinny być stosowane łącznie i w sposób ciągły.  

Trzeba pamiętać, że zachowanie tajemnicy nie ma charakteru bezwzględnego polegającego 

na tym, że tylko jedna osoba ma dostęp do określonej informacji. Zgodnie ze stanowiskiem 

Sądu Najwyższego "tajemnica nie traci swego charakteru przez to, że wie o niej pewien krąg 

osób zobowiązanych do dyskrecji w tej sprawie, jak chociażby pracownicy i robotnicy 

przedsiębiorstwa lub inne osoby, które przedsiębiorca wtajemnicza w proponowany interes" 

(Orzeczenie z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59). Jeżeli 

uprawniony zna i kontroluje mających do niej dostęp to można uznać, że jest ona 

utrzymywana w tajemnicy.  

Przykładami tajemnicy przedsiębiorstwa są: metoda zmniejszenia kosztów produkcji danego 

towaru lub usługi, długoterminowe strategie, system zabezpieczenia danych osobowych, 
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metody kontroli jakości, bazy klientów wraz ze stosowanymi rabatami, polityki cenowe, 

sposoby rekrutacji.  

Wykorzystanie  lub  ujawnienie  informacji  stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa  

stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji. O takiej sytuacji możemy mówić,  w  szczególności  

gdy:  

1. następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania 

nimi;   

2. narusza  obowiązek  ograniczenia  ich  wykorzystywania  lub  ujawniania wynikający   

z  ustawy,  czynności  prawnej  lub  z innego  aktu;   

3. gdy  zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu 

nieuczciwej konkurencji. 

Obejmuje to również sytuację gdy osoba trzecia korzysta z informacji wiedząc lub gdy przy 

zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że są one pozyskane bezpośrednio 

lub pośrednio od tego, kto wykorzystał lub ujawnił je w okolicznościach określonych powyżej.  

Ujawnieniem informacji nie jest natomiast sytuacja, w jeżeli nastąpiło to:  

1. w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem w ramach korzystania ze 

swobody wypowiedzi;  

2. w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem w celu ujawnienia 

nieprawidłowości;  

3. wobec przedstawicieli  pracowników  w  związku  z  pełnieniem  przez  nich  funkcji  na 

podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych 

funkcji. 

Ponadto można pozyskać informację stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa jeżeli nastąpiło 

to w wyniku: 

1. niezależnego odkrycia  lub  wytworzenia;   

2. obserwacji; 

3. badania; 

4. rozłożenia  na  części; 

5. testowania  

przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez  osobę,  która  

pozyskała  informacje. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie będzie to miało zastosowania jeżeli 

działania takie są zabronione przepisem lub w formie umowy.    

Trzeba pamiętać, że ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jest przestępstwem. Może je 

popełnić ten kto wbrew  ciążącemu  na  nim  obowiązkowi  w  stosunku  do przedsiębiorcy, 

ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację 

stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy 

osoba, która uzyskała bezprawnie  informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, 

ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej. 
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Tajemnica przedsiębiorstwa jest uprawnieniem wynikającym z ustawy. Można jednak 

regulować jej szczegóły w formie umownej. Regulacje takiej umowy powinny obejmować:  

1. strony umowy – wskazanie kto jest ujawniającym informację, a kto jej odbiorcą, 

szczególnie w przypadkach w których dotyczy to spółek, fundacji, stowarzyszeń i 

innych osób prawnych; 

2. przedmiot umowy – jaka tajemnica lub tajemnice są chronione;  

3. sposób wykonania umowy – w jaki sposób odbiorca ma chronić tajemnice, komu może 

je ujawnić i w jakiej sytuacji, co się dzieje po zakończeniu umowy; 

4. czas trwania umowy – na jaki okres jest ona zawierana, jak długo mają być chronione 

przekazane tajemnice;  

5. Kary umowne – wskazanie czego dotyczy kara na przykład ujawnienia lub korzystania 

z kary, wskazanie jej wysokości oraz zastrzeżenie dochodzenia kwoty wyższej niż kara.  

Rozwiązanie: 

Najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie z osobami, którym będzie powierzona metodologia 

umowy o zachowaniu poufności, która będzie regulować zasady korzystania z metodologii i 

kary umowne za jej wykorzystanie. Umowa powinna być zawarta przed ujawnieniem 

tajemnicy, aby wytracić ewentualny argument o niedochowaniu odpowiednich środków w 

celu utrzymania poufności. 

 

Wykorzystane ikonografiki: 21, 23 
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Case 7: 

Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie na temat metod terapii dla ofiar przestępstw. Jedna 

z omawianych procedur została opisana w dwóch podręcznikach wydanych w Polsce. 

Kanadyjski instytut, który był twórcą metody zastrzegł znak towarowy ją oznaczający.  

W ogłoszeniu zapraszającym na szkolenie była wzmianka, że każda osoba uczestnicząca 

otrzyma oba podręczniki. Wolontariusze stowarzyszenia zakupili w hurtowniach i na 

zagranicznych serwisach aukcyjnych odpowiednią liczbę książek, która została rozdana  

w czasie szkolenia. Wkrótce po nim Instytut wystosował do stowarzyszenia pismo z zarzutem 

naruszenia znaku towarowego poprzez nieuprawnione jego wykorzystanie w nazwie szkolenia 

oraz sprzedaż książek bez zezwolenia.  

Czy w tej sytuacji doszło do naruszenia prawa?  

Wprowadzenie teoretyczne:  

Kwestie związane ze znakami towarowymi na gruncie prawa polskiego reguluje ustawa prawo 

własności przemysłowej (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 286, 288, 1086). Akt ten reguluje również 

zagadnienia związane z: 

1. Wynalazkami; 

2. Wzorami użytkowymi; 

3. Wzorami przemysłowymi; 

4. Oznaczeniami geograficznymi;  

5. Topografią układów scalonych; 

6. Projektami racjonalizatorskimi.  

 

W pracy osób prowadzących szkolenia bardzo często mylone jest zagadnienie patentu oraz 

wzoru przemysłowego i znaku towarowego. Patent to prawo ochronne na wynalazek. 

Przepisy wskazują, że musi się on cechować:  

1. nowym rozwiązaniem jakiegoś problemu – to znaczy takim, które nie było częścią 

znanego stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to co zostało  

udostępnione  do wiadomości  powszechnej  w formie   pisemnego   lub   ustnego   

opisu,   przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób; 

2. posiadające poziom wynalazczy – to znaczy rozwiązanie nie jest oczywiste dla znawcy 

tematu;  

3. nadające się do przemysłowego stosowania – to znaczy może być wykorzystane  

w działalności przemysłowej lub rolniczej.  

 

Wynalazkami nie są: 

1. odkrycia -  odkrycie planety, co nie przekłada się na możliwość zastosowania  

w przemyśle;  
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2. teorie naukowe - teoria względności, ale urządzania opierające się na jej podstawie już 

mogą być objęte patentem;  

3. metody matematyczne – sposoby rozwiązywania poszczególnych problemów 

matematycznych; 

4. gry – rozumiane jako zasady gier;  

5. wytwory o charakterze jedynie estetycznym,  

6. program komputerowy – rozumiany jako zestaw instrukcji układających się w 

algorytm postępowania zrozumiały dla komputera. Uwaga: w Stanach Zjednoczonych 

programy komputerowe podlegają patentowaniu.  

 

Wzór przemysłowy to: 

1. nowy – cecha ta jest rozumiana podobnie jak w przypadku wynalazku; 

2. posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części – cechująca się 

wkładem twórczym 

3. nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, 

strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. 

 

Istota wzoru polega na ochronie wyglądu jakiegoś przedmiotu. W pewnym uproszczeniu 

chodzi tu o ochronę designu, ale można też wykorzystać tę formę do ochrony na przykład 

kształtu kart z zadaniami lub planszy gry.  

Konstrukcja patentu i wzoru przemysłowego powoduje, że w pracy edukacyjnej bardzo trudno 

spełnić warunki jego uzyskania. Zdecydowanie łatwiej jest uzyskać ochronę wynikającą  

z prawa autorskiego i tajemnicy przedsiębiorstwa.  

Znak towarowy to: 

1. każde oznaczenie - w szczególności może być to wyraz, włącznie z nazwiskiem,  

rysunek,  litera,  cyfra,  kolor,  forma  przestrzenna, w tym kształt towaru lub 

opakowania,  

a także dźwięk; 

2. umożliwiające odróżnienie  towarów  jednego przedsiębiorstwa  od  towarów  innego 

przedsiębiorstwa – to znaczy musi pozwolić na rozróżnienie go od innych towarów  

w świadomości przeciętnego konsumenta (Wyrok NSA, II GSK 1406/12);  

3. możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w  sposób pozwalający  na  

ustalenie  jednoznacznego i dokładnego  przedmiotu udzielonej ochrony – może mieć 

to formę graficzną, ale też zapisu nutowego w przypadku znaków muzycznych. 

 

Oceniając odróżnialność znaków bierze się pod uwagę jego całość. Na przykład w znaku 

słowno-graficznym będą to wszystkie elementy, a więc słowa z grafiką, kolor, kompozycja,  

a nie tylko jakaś część (Wyrok NSA, II GSK 1091/11). 

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 
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1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich 

opakowaniach;  

2. oferowaniu  i wprowadzaniu  tych towarów  do  obrotu;  

3. imporcie lub eksporcie oraz składowaniu towarów;  

4. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do 

obrotu; 

5. posługiwaniu się nim w celu reklamy. 

Wszystkie wskazane powyżej kwestie są odpowiednio stosowane do oferowania usług.  

 

Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze 

znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży  lub  dalszym  

wprowadzaniu  do  obrotu  towarów  oznaczonych  tym znakiem, jeżeli towary te zostały 

uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

uprawnionego lub za jego zgodą. 

 

Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie 

oznaczenia ®. Umieszczanie takiego oznaczenia bez rejestracji jest wykroczeniem i może być 

ścigane. 

  

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku 

towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o 

dalsze 10 lat ochrony, o ile uiszczona zostanie opłata za dalszy okres ochrony. Nie ma limitu 

przedłużeń, co powoduje że znak towarowy może być chroniony właściwe bez ograniczeń.  

  

Rozwiązanie: 

Przekazanie książek na szkoleniu, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu nie jest 

naruszeniem znaku towarowego. Sytuacja taka miałaby miejsce gdyby Stowarzyszenie w 

reklamie wskazywała, że ma prawo do posługiwania się tym znakiem lub prowadzi szkolenie 

licencyjne.  

 

Wykorzystane ikonografiki: 24, 25, 26, 27, 28 
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Case 8: 

W trakcie webinarium prowadzonego przez organizację pozarządową w szkole średniej 

uczniowie nagrali jego fragmenty i po przemontowaniu i umieszczeniu nazwisk i adresów 

mailowych pod wizerunkami umieścili na serwisach społecznościowych wraz  

z niepochlebnymi komentarzami na temat osób prowadzących szkolenie. Niektóre sceny 

przerobili na memy, które rozsyłali między sobą i umieszczali w internecie. Informacja  

o zachowaniu uczniów dotarła do jednej z trenerek prowadzącej szkolenie, która uznała że 

takie zachowanie jest niestosowne.  

Jakie środki prawne może podjąć trenerka dla ochrony swojego wizerunku? 

 

Wprowadzenie teoretyczne:  

Pojęcie wizerunku nie ma definicji legalnej w polskim prawie. Orzecznictwo sądowe wskazuje, 

że jest to „skonkretyzowane ustalenie obrazu fizycznego człowieka, zdatne do 

zwielokrotnienia i rozpowszechnienia” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I ACa 1826/15). 

Oznacza to, że wizerunek obejmuje: 

1. wygląd twarzy; 

2. wzrost;  

3. kolor włosów; 

4. sposób ubierania się;  

5. sposób wchodzenia w interakcje z otoczeniem;  

6. głos;  

7. charakteryzacje; 

pod warunkiem, że pozwala to na identyfikację określonej osoby.  

Ochrona wizerunku dotyczy tylko człowieka. Inne elementu uwidocznione na zdjęciu czy 

filmie takie jak budynki, rośliny czy zwierzęta nie korzystają z tej ochrony. Ważne jest żeby 

odróżnić wizerunek organu osoby prawnej np. prezesa stowarzyszenia od wizerunku samej 

osoby prawnej czyli stowarzyszenia. W tym drugim przypadku zgodnie z orzecznictwem Sądu 

Najwyższego ochronie nie podlega ani wizerunek siedziby, ani osób wchodzących w skład 

organów (Wyrok Sądu Najwyższego ICR 159/77). 

Ochrona wizerunku jest zawarta w wielu aktach prawnych. Podstawowymi normami 

regulującymi to zagadnienie są przepisy zawarte w: 

1. Kodeksie cywilnym, w części o ochronie dóbr osobistych (art. 23, 24 i 448); 

2. Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 83 w zw. z art. 78 Ustawy); 

3. RODO; 

4. Prawie prasowym (art. 14 i 31-33); 

5. Kodeksie karnym (art. 202,212-216, 267); 

6. Kodeksie postępowania karnego (art. 279-280). 
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W edukacji zdalnej najczęściej będziemy mieli do czynienia z trzema rodzajami regulacji 

dotyczących ochrony wizerunku: dobrach osobistych oraz zezwolenia na rozpowszechnianie 

wizerunku, które w Polsce jest uregulowane w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz RODO.  

Dobra osobiste są „wartościami o charakterze niemajątkowym, wiążącymi się z osobowością 

człowieka, uznanymi powszechnie w społeczeństwie"1. Mają charakter niemajątkowy, są 

niezbywalne i nieograniczone w czasie. Mają charakter erga omnes – to znaczy, że  każdy może 

żądać, by inni nie naruszali jego dóbr osobistych. W Kodeksie cywilnym wymienione są 

przykładowe dobra osobiste człowieka: 

1. zdrowie; 

2. wolność;  

3. cześć; 

4. swoboda sumienia; 

5. nazwisko lub pseudonim; 

6. wizerunek; 

7. tajemnica korespondencji; 

8. nietykalność mieszkania; 

9. twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. 

 

Aby doszło do naruszenia dóbr osobistych zachowanie podmiotu musi być bezprawne, czyli 

sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Bezprawność jest kategorią czysto 

obiektywną i nie mają znaczenia takie okoliczności, jak: dobra wiara, przekonanie czy 

przeświadczenie sprawcy, że działał zgodnie z prawem.  

Nie jest możliwe wskazanie co narusza dobra osobiste, a co nie. Zależy to do danej sytuacji 

faktycznej i kontekstu wypowiedzi. Dlatego nawet prawdziwa informacja, na przykład 

dotycząca choroby psychicznej, może być uznana za naruszenie tych dóbr (Wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Krakowie., I ACa 908/10). Jednocześnie ocena czy zostało naruszone dobro 

osobiste musi być dokonana nie według subiektywnej oceny poszkodowanego,  

a zgodnie z kryteriami obiektywnymi rozumianymi jako opinia występująca  

w społeczeństwie, a nie reakcja społeczna na konkretne zachowanie.  

Przesłanki uchylające bezprawność naruszenia dóbr osobistych można podzielić na trzy  

grupy:  

1. uprawnienia płynące z całokształtu obowiązujących przepisów - na przykład publikacja 

wizerunku na podstawie wyroku sądu; 

2. zgoda pokrzywdzonego oraz sytuacje pokrewne – na przykład podpisanie umowy na 

występowanie w reklamie; 

3. działanie podjęte w obronie uzasadnionego interesu społecznego lub prywatnego – na 

przykład publikacja zdjęcia polityka, który bierze łapówkę.  

                                                           
1 A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 106. 
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Drugim obszarem, którym regulowane jest prawo do wizerunku jest Ustawa o ochronie praw 

autorskich i praw pokrewnych. Wprowadza ona zasadę, że rozpowszechniać wizerunek, co 

jest rozumiane jako jego publiczne udostępnienie w dowolnej formie, wolno tylko za zgodą 

osoby na nim utrwalonej.  W związku z tym wolno nagrywać wykład lub robić zrzuty ekranu 

osoby prowadzącej szkolenie, ale bez jej zgody nie można go udostępniać.  

Zgodę można wyrazić w dowolny sposób. Skuteczne będzie zarówno kiwnięcie głową, 

podpisanie stosownego dokumentu, wysłanie mailem, sms-em czy komunikatorem 

internetowym. Dowód, na to że zgoda została wyrażona i w jakim zakresie jest zasadniczo po 

stronie tego kto korzysta z rozpowszechnianego wizerunku.  

Zgody może udzielić każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc 

dorosły, który nie jest ubezwłasnowolniony. W przypadku dzieci o tym w jaki sposób udziela 

się zgody decyduje stwierdzenie czy publikacja wizerunku należy do istotnych spraw dziecka. 

W większości przypadków nie mamy do czynienia z taką sytuacją i wówczas wystarczy zgoda 

jednego opiekuna prawnego.  

Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można odwołać. Prawo w tym zakresie nie wymaga 

żadnej szczególnej formy lub uzasadnienia swojej decyzji. Odwołanie jest skuteczne z chwilą 

dotarcia do adresata i nie wymaga jego akceptacji. 

Od konieczności posiadania zgody ustawa przewiduje trzy wyjątki:  

1. otrzymanie opłaty za pozowanie, chyba że umowa między stronami stanowi inaczej.  

2. rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano 

w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, 

społecznych, zawodowych. Rozpoznawalność określa się w odniesieniu do kręgu lub 

środowiska, w którym określona osoba funkcjonuje a nie powszechnej znajomości 

danej osoby. Dlatego inaczej będzie traktowany wizerunek nauczyciela czy nauczycielki 

w stosunku do swoich uczniów i ich rodziców, a inaczej osoby prowadzącej webinar, 

której uczestnicy nigdy wcześniej nie widzieli.  

3. sytuacja, w której wizerunek jest częścią większej całości takiej jak zgromadzenie, 

krajobraz, czy impreza publiczna.  

 

W przypadku naruszenia prawa do wizerunku chronionego prawem autorskim można żądać 

między innymi zadośćuczynienia pieniężnego, złożenia publicznego oświadczenia  

o odpowiedniej treści i formie lub uiszczenia odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny.  

Wizerunek może być też daną osobową, o ile spełnia warunki wskazane w art. 4 RODO. Będzie 

to miało miejsce, gdy wizerunek będzie dotyczył: 

1. Zidentyfikowanej – czyli takiej, której tożsamość jest znana na przykład powszechnie 

rozpoznawalnej lub w przypadku zdjęć na profilu Facebook’u, które są oznaczone 

profilem użytkownika (otagowane). 
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2. lub możliwej do zidentyfikowania - to osoba, której tożsamość można ustalić 

bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny 

lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, 

umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Na przykład zdjęcie z 

podpisem „Prezes stowarzyszenia X” pozwala na zidentyfikowanie tej osoby, ponieważ 

można sprawdzić  

w Krajowym Rejestrze Sądowym kto pełni te funkcje.  

3. osoby fizycznej – ochrona wynikająca z RODO dotyczy tylko żyjących osób fizycznych. 

Nie będzie dotyczyła osób zmarłych oraz osób prawnych, w tym danych o firmie i 

formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej. 

Wizerunek może być też daną biometryczną, w sytuacji gdy jest przetwarzany przy pomocy 

środków technicznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej na przykład 

systemu monitoringu, które automatycznie identyfikują osobę będącą w zasięgu kamery. 

Takie dane są szczególnie chronione, a na ich przetwarzanie wymagane są specjalne przesłanki 

wskazane w art. 9 RODO.  

 

Rozwiązanie: 

W omawianym przypadku doszło do naruszenia dóbr osobistych poprzez dokonanie 

obraźliwych przeróbek i rozpowszechnianie w zniesławiającym kontekście, więc można 

zastosować przepisy o ochronie tych dóbr. Ponadto doszło do naruszenia przepisów  

o ochronie praw autorskich, ponieważ nie została udzielona zgoda na rozpowszechnianie 

wizerunku we wskazanym kontekście, a nie można zastosować żadnego ze wskazanych 

wyjątków. Można powiedzieć też o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych 

polegających na przetwarzaniu danych bez podstawy prawnej. Wybór form dochodzenia 

roszczeń zależy od pokrzywdzonej i może ona skorzystać z każdej z nich łącznie lub wybrać 

jedną lub kilka, które jej najbardziej odpowiadają. 

 

Wykorzystane ikonografiki: 29, 30, 31, 32, 33 
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Case 9: 

Trener wygrał przetarg na przeprowadzenie cyklu webinariów dotyczących rachunkowości  

w organizacjach pozarządowych. Pracownik fundacji organizującej szkolenia przesłał na e-mail 

trenera karty zgłoszeniowe, które zawierały imiona i nazwiska, adresy, PESELE i miejsca pracy 

uczestników szkolenia. Między kolejnymi szkoleniami komputer trenera został zainfekowany 

wirusem, który doprowadził do skopiowania przez nieznane osoby plików znajdujących się na 

dysku, w tym przesłanych list. Wkrótce potem uczestnicy szkolenia zaczęli informować 

fundację, że nieznane osoby wysyłają im wiadomości zawierające szantaż i oczekiwanie 

zapłaty okupu, a ich treść pozwala wnioskować, że dane pochodzą z informacji podanych  

w formularzu zgłoszeniowym. 

Czy we wskazanym przypadku trener lub organizacja naruszyły RODO? 

 

Wprowadzenie teoretyczne:  

W przypadku ustalania odpowiedzialności dotyczącej przetwarzanie danych osobowych 

podstawowym elementem jest ustalenie czy jest się administratorem danych czy podmiotem 

przetwarzającym. Administrator to: 

1. osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot;  

2. który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych 

osobowych. 

Podmiot przetwarzający to:  

1. osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot; 

2. który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. 

Administratora danych nie wyznacza się ani nie powołuje w żaden sposób. Nie ma również 

znaczenia treść umów zawartych w tym zakresie, w której na przykład jakiś podmiot twierdzi, 

że nie jest administratorem. Status administratora uzyskuje się z mocy prawa w związku z tym, 

że ma się kontrolę nad danymi osobowymi. Natomiast podmiot przetwarzający nie decyduje 

o celach i sposobach przetwarzania – może je przetwarzać tylko w takim zakresie w jakim 

polecił to administrator.  

Zgodność przetwarzania z RODO wymaga spełnienia dwóch typów norm. Pierwszą są zawarte 

w art.5 zasady przetwarzania. Należą do nich: 

1. zasada rzetelności, przejrzystości i zgodności z prawem – nakazuje ona branie pod 

uwagę interesów i uzasadnionych oczekiwań osoby, której dane dotyczą oraz także 

zapewnienie przejrzystości przetwarzania danych, polegającej na takim formułowaniu 

komunikatów aby były one jasne i zrozumiałe dla osób, których dane dotyczą; 

2. zasada ograniczenie celu – nakazuje przetwarzać dane tylko w konkretnych, 

wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób 

niezgodny z tymi celami oraz wskazanie celów przetwarzania nie później niż w 

momencie ich zbierania; 
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3. zasada minimalizacji danych – nakazuje zbierać jak najmniejszą ilość danych  

i ograniczać się wyłącznie do tych które są niezbędne do danego procesu 

przetwarzania;  

4. zasada prawidłowości – nakazuje aby przetwarzane dane było poprawne i w razie 

potrzeby uaktualniane, a dane nieprawidłowe zostały niezwłocznie usunięte lub 

sprostowane; 

5. zasada ograniczenia przechowywania – nakazuje przechowywanie danych przez okres 

nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów ich przetwarzania; 

6. zasada integralności i poufności – nakazuje takie zabezpieczenie danych, które 

ochroni je przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

7. Zasada rozliczalności – która nakłada obowiązek wykazania, że przestrzega się 

powyższych zasad. 

 

Ponadto RODO formułuje cały szereg obowiązków szczegółowych. Należą do nich: 

1. wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie 

danych; 

2. działanie zgodnie z zasadą ochrony danych w fazie projektowania; 

3. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania; 

4. zgłaszanie organowi nadzorczemu przypadków naruszeń ochrony danych oraz 

powiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych; 

5. realizację żądań osób, których dane dotyczą. 

Administrator danych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotowi przetwarzającemu, 

który Zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO. Powierzenie następuję w formie umowy. 

Musi mieć ona formę pisemną lub elektroniczną. Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO umowa 

powinna zawierać co najmniej następujące elementy, które musi zrealizować podmiot 

przetwarzający:  

1. polecenie przetwarzania danych; 

2. zapewnienie, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 

3. wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych; 

4. nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej 

lub ogólnej pisemnej zgody administratora; 

5. pomagać administratorowi, w spełnianiu obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw; 

6. wydać upoważniania lub zawrzeć umowy o powierzeniu danych z podmiotami, które 

będą przetwarzać dane osobowe w związku z umową o powierzeniu przetwarzania;   
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7. pomagać administratorowi wywiązywać się z obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych 

organowi nadzorczemu, zawiadamiania podmiotu danych o tych naruszeniach, oceny 

skutków przetwarzania dla ochrony danych oraz ich konsultacji z organem nadzoru; 

8. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji 

administratora usunąć lub zwrócić wszelkie dane osobowe oraz niezwłocznie usunąć 

wszelkie ich kopie chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych; 

9. udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

swoich obowiązków oraz umożliwić administratorowi lub audytorowi upoważnionemu 

przez administratora przeprowadzanie audytów. 

Naruszeniem ochrony danych mamy do czynienia, gdy wystąpiło zdarzenie będące 

naruszeniem bezpieczeństwa danych, w skutek którego nastąpiło przypadkowe lub niezgodne 

z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, ujawnienie lub udostępnienie 

przetwarzanych danych osobowych. W takiej sytuacji administrator ma obowiązek podjąć jak 

najszybciej działania w celu minimalizacji skutków incydentu i jego wyjaśnienia, a w sytuacji 

gdy jest prawdopodobne, że naruszenie będzie skutkowało naruszeniem praw lub wolności 

osób fizycznych musi bezzwłocznie powiadomić organ nadzoru nie później niż w terminie 72 

godzin po stwierdzeniu naruszenia. 

 

Rozwiązanie: 

W tej sytuacji RODO naruszyła zarówno fundacja, jak i trener prowadzący szkolenie.  

W pierwszym wypadku naruszenie nastąpiło wskutek braku podpisania umowy o powierzeniu 

przetwarzania danych. Brak takiego dokumentu skutkuje wydaniem danych osobie 

nieuprawnionej, a więc złamaniem zasady integralności i poufności. W przypadku trenera 

nastąpiło naruszenie zasad bezpieczeństwa oraz brak informacji o incydencie, który skutkował 

poważnym naruszeniem praw i wolności osób, których dane dotyczą.  

Wykorzystane ikonografiki: 34, 35, 36, 37, 38, 40 


