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UWARUNKOWANIA PRAWNOAUTORSKIEJ OCHRONY
PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
Streszczenie. Obserwowany ostatnio globalny rozwój w zakresie techniki i technologii niesie za sob¹ szczególn¹ potrzebê ochrony programów komputerowych, która zapewni rozwi¹zania prawne daj¹ce gwarancje skutecznej ochrony tego rodzaju (typu) osi¹gniêæ. Artyku³
jest opracowaniem ogólnym, wskazuj¹cym jedynie na najwa¿niejsze uwarunkowania zwi¹zane z prawnoautorsk¹ ochron¹ programów komputerowych.

Prawo wy³¹czne jako podstawowe prawo zwi¹zane z ochron¹ w³asnoci intelektualnej jest najwa¿niejszym prawem twórcy do wy³¹cznego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy z wytworów w³asnego intelektu. Twórcy s¹ ludmi obdarzonymi
przez naturê zdolnociami do tworzenia posiadaj¹cych oryginalny i indywidualny charakter utworów. Warunki zapewniaj¹ce wykorzystanie i rozwój ich talentu wynikaj¹
z dobrze funkcjonuj¹cego prawa autorskiego, co powinno przynosiæ korzyci zarówno
twórcom (daj¹c im mo¿liwoæ uprawiania twórczoci), jak i ca³emu spo³eczeñstwu.
Podstawowym przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli rezultat pracy
cz³owieka, w którym przejawia siê dzia³alnoæ twórcza o indywidualnym charakterze i który zosta³ ustalony w jakiejkolwiek postaci. Jednym z utworów w rozumieniu
prawa autorskiego jest program komputerowy.
Program komputerowy rozumiany jest zwykle jako ci¹g instrukcji wykonywanych
przez komputer, realizuj¹cych okrelone zadanie. Barta i Markiewicz definiuj¹ program
komputerowy jako zestaw instrukcji (rozkazów) przeznaczonych do u¿ycia bezporednio lub porednio w komputerze w celu osi¹gniêcia okrelonego rezultatu [1].
Pierwsze regulacje dotycz¹ce ochrony programów komputerowych w Polsce ukaza³y siê w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych [2] z 4 lutego 1994 r.,
która to Ustawa zawiera rozdzia³ 7 zatytu³owany Przepisy szczególne dotycz¹ce programów komputerowych. Rozdzia³ ten nie jest regulacj¹ samodzieln¹ czy kompletn¹,
a jak sam jego tytu³ sugeruje, zawiera jedynie przepisy szczególne, czyli modyfikuje
ogólne zasady prawa autorskiego w odniesieniu do programów komputerowych. Ochrona
ta opiera siê na Dyrektywie Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. o prawnej ochronie programów komputerowych [3]. Niedawno wesz³a w ¿ycie nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony
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prawnej programów komputerowych [4]. Nowa dyrektywa uchyla Dyrektywê 91/
250/EWG (wraz ze zmianami). Dyrektywa ta ujednolica przepisy w poszczególnych
krajach cz³onkowskich w tym zakresie, co u³atwia swobodny przep³yw produktów
internetowych (komputerowych) w ramach Wspólnoty.
Dyrektywa 2009/24/WE potwierdza prawnoautorsk¹ ochronê programów komputerowych, chocia¿ nadal nie precyzuje czym jest program komputerowy, a jedynie
w art. 1 ust. 1 tej dyrektywy czytamy, ¿e zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy
pañstwa cz³onkowskie chroni¹ prawem autorskim programy komputerowe w taki sposób, jak dzie³a literackie w rozumieniu Konwencji Berneñskiej1 o ochronie dzie³ literackich i artystycznych, przy czym ustalono, ¿e pojêcie programy komputerowe obejmuje tak¿e ich przygotowawczy materia³ projektowy: opis procedur rozwi¹zania problemu, sieci przep³ywu itp. Stwierdzenie, ¿e programy komputerowe podlegaj¹ takiej
samej ochronie jak utwory literackie mo¿e byæ myl¹ce, gdy¿ w rzeczywistoci sposób
ochrony programów komputerowych odbiega w znacznym stopniu od sposobu, w jaki
chronione s¹ inne rezultaty dzia³alnoci twórczej cz³owieka.
W kolejnym ustêpie Dyrektywy jest mowa o tym, ¿e podlega ochronie ka¿da forma
(a nie treæ) wyra¿enia programu komputerowego: programy ród³owe, kod programu, programy wynikowe, programy aplikacyjne. Natomiast koncepcje i zasady, na
których opieraj¹ siê wszystkie elementy programu komputerowego, w³¹cznie z tymi,
na których opieraj¹ siê ich interfejsy, nie podlegaj¹ ochronie prawa autorskiego na podstawie niniejszej dyrektywy.
Przepisy okrelone w polskiej Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych [2] s¹ niemal identyczne jak w Dyrektywie. Art. 1 ust. 2 pkt. 1 Ustawy przes¹dza,
¿e program komputerowy jest przedmiotem prawa autorskiego obok utworów literackich, muzycznych itp. Nie ka¿dy jednak program komputerowy bêdzie podlega³ ochronie. Musi on (podobnie jak chroniony utwór literacki) mieæ twórczy i indywidualny
charakter. Oznacza to, ¿e aby uznaæ program komputerowy za utwór w rozumieniu
prawa autorskiego musi on spe³niaæ przes³anki z art. 1 ust. 1 Ustawy tj. stanowiæ
przejaw dzia³alnoci twórczej o indywidualnym charakterze. W prawie autorskim twórczoæ i indywidualnoæ okrela siê jako nowoæ subiektywn¹ i obiektywn¹. Nowoæ
subiektywna oznacza przede wszystkim, ¿e dzie³o stanowi rezultat dzia³alnoci kreacyjnej konkretnego cz³owieka, natomiast nowoæ obiektywna oznacza, ¿e dzie³em
obiektywnie nowym jest dzie³o niepowtarzalne, a wiêc takie, które jeszcze nie powsta³o, a jednoczenie nie jest statystycznie prawdopodobne stworzenie takiego samego
dzie³a w przysz³oci. Dzie³o jest tym bardziej oryginalne, im wiêksz¹ swobodê doboru
i zestawienia elementów ma twórca. Dzie³o nie bêdzie wiêc oryginalne, je¿eli jego kszta³t
jest ca³kowicie zdeterminowany przez cel pracy lub spe³nian¹ funkcjê, je¿eli jest wyni1
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kiem rutynowej, szablonowej pracy, czy te¿ je¿eli jest jedynym z mo¿liwych do osi¹gniêcia przez osoby podejmuj¹ce siê tego samego zadania. Je¿eli spe³nione s¹ warunki
twórczoci i indywidualnoci, dane dzie³o nazywane jest przez prawo autorskie utworem i podlega ochronie.
Utwory chronione s¹ w prawie autorskim od chwili ustalenia (art. 1 ust. 1 Ustawy),
co oznacza jakiekolwiek uzewnêtrznienie utworu. Dla przyznania ochrony prawa autorskiego nie jest konieczne utrwalenie utworu, a wiêc zapisanie go na jakimkolwiek
trwa³ym noniku. Prawo autorskie chroni bowiem formê utworu, któr¹ w przypadku
programu komputerowego jest przede wszystkim jego kod, zapisany w jakim jêzyku
programowania. Raczej ma³o prawdopodobne jest, aby dwóch programistów rozwi¹zuj¹cych jaki bardziej obszerny problem napisa³o identyczne programy. Z tych te¿
wzglêdów twórca programu nie musi siê wykazaæ przy programowaniu ¿adnymi wiêkszymi umiejêtnociami, a rezultat jego pracy, nawet nieudolny, mo¿e byæ chroniony
przez prawo autorskie.
Ochrona prawa autorskiego nie jest uzale¿niona od spe³nienia jakichkolwiek formalnoci (zarejestrowania dzie³a czy wniesienia jakichkolwiek op³at). Programy
komputerowe s¹ utworami o specyficznym charakterze i dlatego art. 74 Ustawy
zawiera szczególne przepisy zwi¹zane z ochron¹ wy³¹cznie programów komputerowych. W zakresie, w jakim przepisy ogólne nie s¹ sprzeczne z przepisami szczególnymi, maj¹ tak¿e zastosowanie (inne przepisy zawarte w Ustawie) do programów komputerowych.
Przepisy ogólne prawa autorskiego dziel¹ prawa autorskie na osobiste i maj¹tkowe.
Osobiste prawa autorskie chroni¹ wiê twórcy z autorem, s¹ nieograniczone w czasie
i niezbywalne (do twórców programów komputerowych znajduj¹ zastosowanie jedynie prawo do autorstwa utworu oraz prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem
lub pseudonimem lub udostêpniania go anonimowo)2.
Art. 74. ust. 4 Ustawy [2] okrela natomiast, ¿e autorskie prawa maj¹tkowe (ograniczone w czasie do 70 lat po mierci twórcy oraz zbywalne) do programu komputerowego obejmuj¹ prawo do:
a) trwa³ego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w ca³oci lub
w czêci jakimikolwiek rodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie w którym dla
wprowadzenia, wywietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbêdne jest jego zwielokrotnienie, czynnoci te wymagaj¹ zgody uprawnionego,
b) t³umaczenia, przystosowania, zmiany uk³adu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokona³a,
c) rozpowszechnienia, w tym najmu lub u¿yczenia, programu komputerowego lub
jego kopii.
2

Twórcy innych utworów maja ponadto prawa do nienaruszalnoci treci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostêpnieniu utworu publicznoci oraz nadzoru nad sposobem korzystania z
utworu.
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Zwielokrotnieniem programu komputerowego bêdzie przeniesienie programu z jednego nonika na drugi nonik (np. z p³yty na twardy dysk i odwrotnie, przekazanie
z jednego komputera na drugi komputer, wywietlanie na ekranie komputera lub wprowadzenie do nietrwa³ej pamiêci RAM komputera  czasowe zwielokrotnienie). Prawa
wy³¹czne do programu komputerowego zosta³y ograniczone w art. 75 Ustawy, w którym okrelono, ¿e je¿eli umowa nie stanowi inaczej, zwielokrotnienie i opracowanie
programu nie wymagaj¹ zgody uprawnionego, je¿eli s¹ niezbêdne do korzystania z
programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania b³êdów przez osobê, która legalnie wesz³a w jego posiadanie. W art. 75 ust. 2 Ustawa
zezwala na sporz¹dzenie kopii zapasowej, je¿eli jest to niezbêdne do korzystania z programu komputerowego. Je¿eli umowa nie stanowi inaczej, kopia nie mo¿e byæ u¿ywana jednoczenie z programem komputerowym. Wydaje siê, ¿e to zastrze¿enie powinno
byæ oceniane z punktu widzenia iloci przekazywanych noników programu komputerowego jego legalnemu u¿ytkownikowi [5].
Dalej w Ustawie okrelono, ¿e nie wymaga zezwolenia uprawnionego obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobê posiadaj¹c¹ prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, je¿eli bêd¹c do tych czynnoci upowa¿niona dokonuje ona tego w
trakcie wprowadzania, wywietlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania
programu komputerowego. Przepis ten dotyczy wiêc wy³¹cznie osób, którzy zawarli
umowê na korzystanie z egzemplarza programu komputerowego.
Ostatnim rodzajem czynnoci nie wymagaj¹cym zezwolenia jest w myl Ustawy
zwielokrotnienie kodu lub t³umaczenie jego formy (dekompilacja), je¿eli jest to niezbêdne do uzyskania informacji koniecznych do osi¹gniêcia wspó³dzia³ania niezale¿nie stworzonego programu z innymi programami komputerowymi, co pozwala na tworzenie
programów komputerowych, które s¹ zdolne do wspó³dzia³ania z innymi programami
(co czêsto stanowi o wartoci programu komputerowego).
Dekompilacja dozwolona jest Ustaw¹ pod pewnymi warunkami:
 po pierwsze  czynnoci dokonywane s¹ przez licencjobiorcê lub osobê uprawnion¹ do korzystania z egzemplarza programu, b¹d przez inn¹ osobê dzia³aj¹c¹ na
ich rzecz,
 po drugie  informacje niezbêdne do osi¹gniêcia wspó³dzia³ania nie by³y uprzednio
³atwo dostêpne dla licencjobiorcy lub innej osoby uprawnionej
 po trzecie  czynnoci te odnosz¹ siê do tych czêci oryginalnego programu, które
s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia wspó³dzia³ania.
Nale¿y podkreliæ, ze zakres dzia³añ, które nie wymagaj¹ zgody uprawnionego, jest
wê¿szy ni¿ w przypadku utworów literackich. Dotyczy to w szczególnoci art. 77
prawa autorskiego - do programów komputerowych nie stosujemy przepisów o dozwolonym u¿ytku osobistym (w tym art. 23 ust. 1 prawa autorskiego, z którego wynika, ¿e bez zezwolenia twórcy wolno nieodp³atnie korzystaæ z ju¿ rozpowszechnionego
utworu w zakresie w³asnego u¿ytku osobistego, przy czym zakres w³asnego u¿ytku
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osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez kr¹g osób
pozostaj¹cych w zwi¹zku osobistym, w szczególnoci pokrewieñstwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego).
Wynika z tego, ¿e sporz¹dzenie kopii utworu, dopuszczalne w zakresie wyznaczonym przepisami o dozwolonym u¿ytku np. w odniesieniu do utworów literackich, nie
jest dopuszczalne w przypadku programów komputerowych (np. aby dowolna gra
mog³a funkcjonowaæ, konieczne jest u¿yczenie nonika, na którym zapisano plik setup.exe lub inne jego udostêpnienie, gdy tymczasem w odniesieniu do programów komputerowych u¿yczanie, czy te¿ najem, nie s¹ dopuszczalne).
Podmiotem praw autorskich, zarówno osobistych, jak i maj¹tkowych, co do zasady jest twórca. Twórcy przys³uguje wy³¹czne prawo do korzystania z utworu i rozporz¹dzanie nim na wszelkich polach eksploatacji oraz do wynagradzania za korzystanie
z utworu. Dotyczy to wszelkich form korzystania z utworu, bowiem przepis ma charakter otwarty. Wyj¹tek stanowi¹ prawa maj¹tkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowi¹zków ze stosunku pracy,
które w myl Ustawy przys³uguj¹ pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Uprawniony z tytu³u praw maj¹tkowych do programu komputerowego (twórca b¹d pracodawca) mo¿e je zbyæ w umowie o przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych, b¹d
udzieliæ innej osobie licencji, co oznacza podpisanie umowy o korzystanie z programu
komputerowego w okrelonym zakresie (na okrelonych polach eksploatacji).
Wród specjalnych rodków ochrony (art. 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej
programów komputerowych) na uwagê zas³uguje ten przepis, który obliguje pañstwa
cz³onkowskie do zapewnienia w³aciwych rodków w stosunku do osoby dopuszczaj¹cej siê szeregu czynnoci, w tym [7]:
a) ka¿da czynnoæ wprowadzania do obrotu kopii programu komputerowego, jeli
dana osoba wiedzia³a lub mia³a podstawy do przyjêcia, ¿e jest to kopia nielegalna;
b) posiadanie do celów komercyjnych kopii programu komputerowego, jeli dana osoba wiedzia³a lub mia³a podstawy do przyjêcia, ¿e jest to kopia nielegalna;
c) ka¿da czynnoæ wprowadzenia do obrotu lub posiadanie do celów komercyjnych
wszelkich rodków, których jedynym przeznaczeniem jest u³atwienie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia jakichkolwiek urz¹dzeñ technicznych, które mog³yby zostaæ zastosowane do ochrony programu komputerowego.
Dodatkowo przepis ten przewiduje, ¿e ka¿da nielegalna kopia programu komputerowego podlega konfiskacie, zgodnie z ustawodawstwem danego pañstwa cz³onkowskiego.
W ostatnim okresie trwa o¿ywiona dyskusja nad mo¿liwoci¹ uzyskania patentu na
wynalazek dotycz¹cy programu komputerowego lub wynalazek realizowany za pomoc¹ komputera. Nic w tym dziwnego, ¿e twórcy wiod¹cych rozwi¹zañ technicznych, w których jest wykorzystywany sprzêt komputerowy z oryginalnym oprogramowaniem d¹¿¹ do uzyskania mo¿liwie skutecznej i szerokiej ochrony prawnej.
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W myl art. 24 tej Ustawy Prawo w³asnoci przemys³owej (PWP) [6], programy do
maszyn cyfrowych, a wiec programy komputerowe nie s¹ uwa¿ane za wynalazki na
które s¹ udzielane patenty, gdy¿ program komputerowy nie jest wynalazkiem w rozumieniu tej Ustawy (wynalazkiem jest rozwi¹zanie o charakterze technicznym, które
mo¿e zostaæ opatentowane, pod warunkiem, ¿e spe³nia wymogi: nowoci, poziomu
wynalazczego i przemys³owej stosowalnoci). Ponadto metody matematyczne, a wiêc
tak¿e programy komputerowe (art. 28 pkt. 1 Ustawy PWP) nie s¹ uwa¿ane za wynalazki, na które udzielane s¹ patenty w rozumieniu art. 24 PWP.
Patent i prawo autorskie s¹ wobec siebie komplementarne, poniewa¿ obejmuj¹ swoj¹
ochron¹ dwa ró¿ne przedmioty: patent chroni wynalazek (rozwi¹zanie techniczne),
natomiast prawo autorskie chroni formê wyra¿enia. Z uwagi na w³aciwoci programu
komputerowego, który ³¹czy w sobie z jednej strony cechy utworu przejawiaj¹ce siê
w formie wyra¿enia, z drugiej strony  cechy ujawniaj¹ce siê w funkcjonowaniu programu, mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e obydwa rodki ochrony (prawo autorskie i patent)
uzupe³niaj¹ siê, tworz¹c szczelny system wy³¹cznoci przys³uguj¹cej uprawnionemu
z obydwu tytu³ów. Przyznanie patentu na okrelony wynalazek urzeczywistniany za
pomoc¹ komputera, nie niweluje ochrony przyznanej przez prawo autorskie programowi komputerowemu zawartemu w wynalazku. Paten przyznany jest na wynalazek, którego elementem zaledwie jest program komputerowy chroniony przez prawo autorskie
jako utwór. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Europejski Urz¹d Patentowy stosuje obecnie doæ
liberalne kryteria oceny zdolnoci patentowej wynalazków realizowanych przy u¿yciu
komputera, w odró¿nieniu od Urzêdu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej) [8].
Przeciwników patentowania oprogramowania zaniepokoi pewnie przepis art. 8
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, zgodnie z którym Przepisy
niniejszej dyrektywy pozostaj¹ bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych przepisów prawa,
dotycz¹cych na przyk³ad praw patentowych, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, tajemnicy handlowej, ochrony produktów pó³przewodnikowych lub prawa
zobowi¹zañ [7].

WNIOSKI
Polska notuje jeden z najwy¿szych wskaników wzrostu w bran¿y IT w Unii Europejskiej, jednak rynek nielegalnego oprogramowania w naszym kraju jest bardzo du¿y.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e chocia¿ systematycznie wzrasta liczba przypadków, w których instytucje (w szczególnoci przedsiêbiorstwa) p³ac¹ odszkodowania z tytu³u korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania. Prawo autorskie pozostaje wci¹¿
podstawowym narzêdziem ochrony w zakresie programów komputerowych. Ochrona
dotyczy w tym wypadku jedynie kodu programowego, który chroniony jest w sposób
analogiczny do tekstu literackiego. Mimo, i¿ przepisy dotycz¹ce ochrony programów
komputerowych funkcjonuj¹ ju¿ w polskim prawie wiele lat, dla osób korzystaj¹cych
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z produktów informatycznych (w szczególnoci przeciêtnego obywatela) s¹ one niezrozumia³e, ze wzglêdu na brak niezbêdnej znajomoci podstawowych zagadnieñ prawa autorskiego. Zapoznanie siê wy³¹cznie z rozdzia³em 7 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z 7 lutego 1994 r., zawieraj¹cym przepisy szczególne dotycz¹ce
programów komputerowych jest niewystarczaj¹ce z uwagi na fakt, i¿ rozdzia³ ten nie
jest regulacj¹ samodzieln¹ i modyfikuje jedynie ogólne zasady prawa autorskiego w
odniesieniu do programów komputerowych.
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CONDITIONS COPYRIGHT PROTECTION FOR COMPUTER PROGRAMS
Summary
The recent global developments in technics and technology is creating a special need for
protection of computer programs that will provide legal solutions offering guarantees the
effective protection of this kind of achievements. The article is the general study, indicating
only the most important factors associated with copyright protection of computer programs.
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