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Własność intelektualna w działalności promocyjno-reklamowej firmy 

12 października 2011 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat  – „Własnośd intelektualna w działalności promocyjno-
reklamowej firmy”. 
 
*Główny+: cyklop wszedł o godz. 10:00 
 
*cyklop+ 10:00: Dzieo dobry, 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani Justyna 
Ożegalska-Trybalska - Ekspert z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa internetu. 
 
 



 

strona 2 z 11 

[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 10:01: Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie, adiunkt w Zakładzie Prawa Własności 
Przemysłowej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, specjalista z 
zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i prawa patentowego oraz prawa 
Internetu. Od 2004 wykładowca prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa Internetu 
na Uniwersytecie Jagiellooskim. 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:01: Witam Paostwa! 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski] 10:01: Starszy ekspert w unijnych projektach: IPR-Helpdesk, PILA, 
IP-Unilink, Merkury, kierownik projektu „Własnośd intelektualna jako narzędzie zwiększania 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”. Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen 
Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 10:02: Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji 
naukowych oraz wystąpieo konferencyjnych z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa 
nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia konsultacji oraz 
szkoleo, seminariów, warsztatów dla przedsiębiorstw, pracowników naukowych, sędziów. 
 
*cyklop+ 10:02: proszę o wyjaśnienie w spr. wykonywanych projektów graficznych - prowadzę 
jednoosobową działalnośc (agencje reklamową). jeśli klient zleca projekt np. ulotki i jej druk, płaci za 
to, czy ten projekt staje sie jego własnością? 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 10:02: Informacje na temat Eksperta znajdą Paostwo na naszej 
stronie (www.darr.pl) w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / 
Porozmawiaj z ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 10:03: Szanowne Paostwo, zacznijmy nasze spotkanie od 
wyjaśnienia jak zabezpieczyd swoje interesy  w umowach z agencjami reklamowymi dotyczącymi 
tworzenia utworów takich jak strony internetowe, materiały reklamowe? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:03: Odpowiedź dla Cyklop - zawarcie umowy zlecenia, czy 
umowy o dzieło, czy zapłata za wykonanie materiałów reklamowych - bez stosownych zapisów 
dotyczących praw autorskich nie daje klientowi żadnych praw w tym zakresie 
 
*cyklop+ 10:04: dziękuję 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski] 10:04: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje 
znak 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski] 10:04: > 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski] 10:05: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilośd 
znaków do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 10:05: Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
*Główny+: b2 wszedł o godz. 10:05 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski] 10:06: Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
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*Student+ 10:06: Witam. Mam pytanie odnośnie ochrony własności intelektualnej, na uczelniach 
wyższych. Jakie przepisy prawne regulują te kwestie, czy do tej sprawy odnoszą się również 
wewnętrzne akty prawne uczelni 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 10:06: Zawsze pierwsze pytanie to takie, czy chcemy 
zabezpieczyd swoje interesy jako agencja - wykonawca, czy zlecający. Od strony zlecającego 
najkorzystniejsze jest nabycie praw do wykonywanych utworów reklamowych w jak najszerszym 
zakresie, tzn. powinien te prawa nabyd od wykonawcy wraz z tzw. prawem do wykonywania 
autorskich praw zależnych, co umożliwi mu w przyszłości swobodne dokonywanie modyfikacji, zmian 
w utworze. Tego typu ingerencje zamawiającego w utwór powinny byd też zabezpieczone 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:08: stosownymi zapisami dotyczącymi autorskich praw 
osobistych, w tym prawa do tzw. integralności utworu. Z punktu widzenia agencji niekiedy 
korzystniejsze będzie nie przeniesienie autorskich praw majątkowych, ale udzielenie tzw. licencji na 
korzystanie z tych praw. W tedy pewne elementy zamówionego utworu będzie mogła agencja 
wykorzystywad w innych produktach reklamowych w przyszłości 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:11: Odpowiedź dla "student" - kwestie podmiotu praw 
autorskich (tj. kwestie tego, kto nabywa prawa do utworów stworzonych na uczelniach na poziomie 
ustawowym reguluje art. 12, 14 i 15a Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z  art. 15 a 
wynika m.in. to, że studenci zachowują prawa autorskie do utworów tworzonych w czasie studiów, a 
uczelnia nabywa jedynie prawo do pierwszej publikacji pracy dyplomowej studentów. Taka jest 
zasada ustawowa, ale ponieważ wspomniane przepisy pozwalają 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:12: na odmienną wewnętrzną regulację, na wielu uczelniach 
kwestie tego, kto nabywa prawa autorskie regulują wewnętrzne regulaminy ds. własności 
intelektualnej 
 
*Zbyszek+ 10:13: Chciałbym zapytad czy właściciel znaku towarowego, którym to znakiem jest logo 
firmy może domagad się odszkodowania, jeżeli to logo zostało użyte np. czystko przypadkowo? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:14: Wiele uczelni wewnętrznie reguluje sobie te kwestie, 
także w oparciu o oświadczenia studentów składane np. przy okazji przekazywania promotorowi 
pracy magisterskiej, w oparciu o które studenci udzielają uczelni licencji (zgody) na przetwarzanie 
pracy np. w systemach antyplagiatowych> 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 10:17: Odp. dla Zbyszek. Niestety, z punktu widzenia prawa 
znaków towarowych określenie "czysto przypadkowo" nic nie mówi. Zasadą jest, że w przypadku, gdy 
znak towarowy jest zarejestrowany w urzędzie patentowym, osoby trzecie nie mogą używad 
podobnych oznaczeo w charakterze znaku towarowego (tj. dla oznaczania towarów lub usług), w 
obrocie gospodarczym dla podobnych do zarejestrowanych towarów lub usług, jeśli takie używanie 
może wprowadzid odbiorców towarów w błąd 
 
*Główny+: Marek wszedł o godz. 10:19 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:20: Jeżeli takie przesłanki są spełnione - uprawniony z tytułu 
prawa ochronnego na znak towarowy (tak to się fachowo nazywa), może w ramach dostępnych tzw. 
roszczeo domagad się odszkodowania z tytułu naruszenia. Jeżeli użycie znaku nie dotyczy towarów, 
lub nie jest związane z wykorzystaniem znaku w działaniach reklamowych lub też odbywa się poza 
obrotem gospodarczym (np. ktoś nakleja ulubiony swój znak na koszulce) - nie ma podstaw do 
stwierdzenia naruszenia i żądania odszkodowania> 
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[Student] 10:21: Jeszcze jedna kwestia, co się dzieje w przypadku gdy dany projekt jest tworzony na 
kilku uczelniach współpracujących ze sobą, kto rozstrzyga w tym wypadku kwestie sporne? Interesuję 
mnie również jakie są sankcję za "podkradanie" projektu jednej uczelni przez drugą 
 
[Zbyszek+ 10:23: Dziękuje bardzo za wyczerpującą odpowiedź, prosze mi jeszcze powiedzied, gdzie na 
terenie Dolnego Śląska znajduje się instytucja, która udziela informacji na ten temat? 
 
*cyklop+ 10:23: Jeśli klient przynosi do druku własny projekt graficzny, a zawiera on zastrzeżone 
znaki/fotografie - czy odpowiedzialnośd ponosid będzie również drukarnia? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:24: Odpowiedź dla student. To nie są zagadnienia stricte 
związane z tematem naszego czatu i jest to dośd rozległa tematyka. W skrócie - w przypadku 
projektów wspólnie realizowanych kwestie praw do rezultatów projektów i podział tych praw 
powinna regulowad umowa projektowa, lub jeśli istnieją jakieś regulacje nadrzędne dotyczące 
projektów danego rodzaju. Przykładowo dla projektów realizowanych w 7. Programie Ramowym UE, 
są określone szczególne zasady w tym zakresie, które obowiązują uczestników 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:27: Odpowiedź dla Zbyszek - niestety nie mam informacji co 
do istnienia szczególnej instytucji zajmującej się tymi kwestiami na terenie Dolnego Śląska, ale w 
wielu instytucjach zajmujących się wsparciem MŚP działają można uzyskad zwykle informacje na ten 
temat np. w Izbach Gospodarczych. Generalnie tego typu kwestiami zajmują się rzecznicy patentowi, 
którzy mają swoje kancelarie w każdym mieście. W przypadku konkretnego problemu, najlepiej 
zwrócid się do rzecznika> 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 10:28: Mamy 2 pytania oczekujące.  
 
*Zbyszek+ 10:23: Dziękuje bardzo za wyczerpującą odpowiedź, proszę mi jeszcze powiedzied, gdzie na 
terenie Dolnego Śląska znajduje się instytucja, która udziela informacji na ten temat? 
 
*cyklop+ 10:23: Jeśli klient przynosi do druku własny projekt graficzny, a zawiera on zastrzeżone 
znaki/fotografie - czy odpowiedzialnośd ponosid będzie również drukarnia? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:29: Odp. dla student. generalnie kwestia "kradzieży własności 
intelektualnej", czy to w działalnośd naukowej, czy reklamowej uregulowana jest w stosownych 
przepisach, w tym w prawie autorskim, gdzie są przepisy cywilne i także karne (!) dotyczące 
naruszenia praw autorskich> 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 10:30: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Student+ 10:30: Dziękuję za odpowiedź. Czyli można uznad, że organem rozstrzygającym spory 
wynikłe np. z nie wywiązywania się z umów będzie sąd powszechny 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:32: Odp. dla Cyklop. W tej kwestii są pewne rozbieżności co do 
oceny tego, czy drukarnia w takiej sytuacji ponosi ewentualnie odpowiedzialnośd za naruszenie. 
Inaczej przy tym ma się sytuacja w przypadku zwielokrotniania znaku towarowego, a inaczej 
fotografii. W świetle wcześniejszych uwag dotyczących naruszenia znaku trzeba powiedzied, że 
zwielokrotnienie znaku przez drukarnie nie jest użyciem znaku w celu oznaczenia towarów i tu 
problemu nie ma, nawet jeśli znak jest chroniony 
 
*Bielawa+ 10:33: Witam Panią, chciałbym zapytad po jakim czasie wygasają autorskie prawa 
majątkowe i czy są dziedziczone? 
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[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 10:34: Inaczej jest w przypadku fotografii, które co do zasady są 
utworami. W mojej opinii formalnie drukarnia drukując takie fotografie zwielokrotnia je w 
rozumieniu prawa autorskiego i powinna mied do tego podstawę np. w postaci licencji (zgody) od 
tego, kto zleca druk lub co najmniej oświadczenia od niego, że posiada prawa do zwielokrotnienia 
fotografii. Częśd specjalistów od prawa autorskiego wypowiada się na ten temat bardziej liberalnie 
(patrząc też jaka jest praktyka) i twierdzi, że drukarnia 
 
[Morfeusz] 10:36: Od niedawna prowadzę firmę reklamową. Proszę o informację jak uzyskad ochronę 
autorsko prawną ? Czy potrzebuję dokonad rejestracji ? Jeżeli tak to gdzie ? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:37: dokonuje tylko "czynności technicznych na zlecenie" i tak 
naprawdę zwielokrotnia utwory "w imieniu" zlecającego. W każdym razie proszę pamiętad, że 
odpowiedzialnośd z tytułu naruszenia praw autorskich jest niezależna od winy tzn., że nawet jeśli w 
przekonaniu, że klient ma prawa do drukowanych materiałów okaże się, że jest problem, i tak można 
byd pociągniętym do odpowiedzialności. 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 10:39: Dlatego w praktyce i firmom reklamowym i drukarniom 
doradzam, żeby zabezpieczały się chodby w ten sposób, że dostają od zleceniodawcy (klienta, który 
dostarcza np. zdjęcia do gazetki reklamowej), żeby albo udzielił licencji na skorzystanie z tych 
utworów na potrzeby wykonania zlecenia albo/i oświadczył, że ma prawa do ich utrwalania i 
zwielokrotniania> 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski] 10:39: Mamy 2 pytania oczekujące.  
• *Bielawa+ 10:33: Witam Panią, chciałbym zapytad po jakim czasie wygasają autorskie prawa 
majątkowe i czy są dziedziczone? 
• *Morfeusz+ 10:36: Od niedawna prowadzę firmę reklamową. Proszę o informację jak uzyskad 
ochronę autorsko prawną ? Czy      potrzebuję dokonad rejestracji ? Jeżeli tak to gdzie ? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 10:41: Odp. dla Morfeusz. Ochrona prawno autorska jest bardzo 
atrakcyjna, bo powstaje niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Nie trzeba umieszczad 
noty copyrightowej, ani zastrzegad utworu, żeby był on chroniony. Musi on tylko spełniad przesłanki 
ochrony prawno autorskiej (w skrócie - mied pewien twórczy charakter) i byd ustalony w jakiejkolwiek 
postaci (narysowany, zaprojektowany w komputerze, narysowany itp). Ochrona jest od momentu 
ustalenia. 
 
*Morfeusz+ 10:44: A czy nieukooczona praca może byd również objęta ochroną ? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:44: Ważne jest dla ewentualnie późniejszej ochrony utworu 
mied jakieś dowody na to, że utwór powstał w danej agencji np. mied szkice projektu, kolejne wersje 
utworu, zapis w pamięci komputera itp itd. Można dla celów informacyjnych i dowodowych 
opatrywad też utwory adnotacją copyrightową. Jeśli Pana agencja będzie tworzyd jakiś duży, 
newralgiczny projekt, warto udad się do notariusza, który potwierdzi notarialnie fakt, że Paostwo 
wykonaliście dane materiały reklamowe.> 
 
*Pisarz+ 10:46: Witam, Mam do Pani następujące pytanie, co się dzieję w przypadku gdy strona z 
którą pozostajemy w sporze o własnośd intelektualną podlega innemu reżimowi prawnemu, czyli jest 
obywatelem innego paostwa. 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:46: Odp. dla Morfeusz. Tak, w świetle prawa autorskiego 
szkice, projekty, wstępne wersje, nieukooczone utwory też podlegają ochronie, byleby w tym co już 
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zostało stworzone były te twórcze elementy, o których była wcześniej mowa, bo to jest warunek 
ochrony prawno autorskiej> 
 
*Główny+: zjp wszedł o godz. 10:50 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 10:51: Odp. dla Pisarz. Te kwestie regulują skomplikowane 
przepisy prawa prywatnego międzyn., ewentualne przepisy umów międzynarodowych w danym 
zakresie. Reguły kolizyjne tam zawarte pozwalają ustalid m.in. kwestie takie jak, jakie prawo ma byd 
podstawą rozstrzygnięcia sporu i jaki sąd jest właściwy (ma tzw. jurysdykcję) do rozstrzygnięcia sporu. 
Generalnie zasada jest taka, że obowiązuje prawo to, które jest podstawą ochrony danego wytworu 
intelektualnego i sąd tego kraju, gdzie doszło do naruszenia> 
 
[Morfeusz] 10:51: Czy prawo nabywane do sloganu reklamowego może wymuszad automatycznie 
tłumaczenia go na język ojczysty danego kraju w którym jest stosowany? Wścieka mnie reklama Mc 
Donalda czy innych anglojęzycznych marek, gdzie cała sentencja jest w obcym języku. 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 10:54: Odp. dla Morfeusz. Ta kwestia pozostaje co do zasady 
poza zakresem regulacji z zakresu własności intelektualnej. Ewentualne ograniczenia, zasady w tym 
zakresie mogą wynikad z Ustawy o języku polskim, która zawiera pewną regulację w tym zakresie lub 
ewentualnie szczególnych przepisów dotyczących reklamy określonych produktów> 
 
[Pisarz] 10:54: a czy w opisanym przeze mnie przypadku ma zastosowanie prawo 
międzynanarodowe? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 10:57: Odp. dla Pisarz. Niestety nie znam szczegółów sporu, o 
który Pan wspomina. Nie wiem o jaki spór chodzi, więc nie mogę wprost wskazad, czy zwykle, prawa 
danego kraju reguluje ochronę praw własności intelektualnej na zasadzie terytorialności oraz 
stosunki między obywatelami danego kraju. Jeżeli druga strona sporu jest obywatelem innego 
Paostwa - wątek międzynarodowy jest nieuchronny. 
 
*Informatyk+ 10:58: Co z darmowym programem komputerowymi freeware, czy on także podlega 
ochronie intelektualnej? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 10:59: Nie mogę w sposób abstrakcyjny wskazad, czy i jaka 
regulacja międzynarodowa może mied zastosowanie, bo nie wiem o jaką kwestię chodzi. 
Ewentualnie, jeżeli spór dotyczy wykonania umowy np. umowy licencyjnej której przedmiotem jest 
własnośd intelektualna, kwestia dotycząca sporów i ich rozwiązywania może byd uregulowana w tej 
umowie> 
 
*Morfeusz+ 11:00: Proszę jeszcze o informację ile trwa ochrona własności przemysłowej ? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 11:02: Odp. dla Morfeusz. Zależy czego? Prawo do znaku 
towarowego - 10 lat z możliwością przedłużenia na następne 10, patent - maksymalnie 20 (patent 
farmaceutyczny 25), wzór użytkowy 10 lat, wzór przemysłowy maksymalnie 25 lat 
 
*Pisarz+ 11:03: spór dotyczy publikacji naukowej, w przypadku gdy  umowa nie reguluję   dostatecznie 
wszystkich kwestii. Zastosowane moze byd prawo międzynarodowe? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 11:04: Odp. dla Informatyk. To co prawda problem nie dotyczący 
tematyki dzisiejszego czatu - ale krótko. Oczywiście tak, taki program jest objęty ochroną prawno 
autorską. To, że jest udostępniany na zasadzie darmowego testowania, czy używania oznacza tylko 



 

strona 7 z 11 

tyle, że uprawniony podmiot zdecydował się na udostępnienie do na takich warunkach licencyjnych. 
Freeware to po prostu jak Pan wie rodzaj licencji na oprogramowanie> 
 
*Informatyk+ 11:05: Czy ta licencja ma jakieś ograniczenia czasowe? 
 
*Morfeusz+ 11:08: Dziękuję za już udzielone odpowiedzi. Jeżeli mogę to chciałabym prosid o 
informację na temat obostrzeo przy wykorzystaniu utworu stworzonego przez kogoś innego, 
dokładnie chodzi mi o piosenkę, której autor jest nieznany. Trudno też określid ile „piosenka ma lat”. 
Czy mogę jej użyd ? 
 
*cyklop+ 11:08: Niektóre samorządy zastrzegają sobie wyłączne prawo do zezwoleo na wykorzystanie 
herbu miasta. Czy to zgodne z prawem? 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:09: Z uwagi na to, że mamy kilka pytao oczekujących proszę 
chwilowo nie zadawad pytao. 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 11:09: Odp. dla Pisarz. Znów - to temat nie związany z dzisiejszym 
tematem czatu, ale skoro już rozpoczęty...Ochrona utworów naukowych jest regulowana konwencją 
berneoską. Co do prawa międzynarodowo, to ono może w dany wypadku regulowad kwestie 
materialno prawne (dawad odpowiedź czy i na rzecz kogo dany utwór jest chroniony i czy jest 
chroniony w danym kraju). Prawo międzynarodowe reguluje jednak też kwestie proceduralne - do 
jakiego sądu zwrócid się o rozstrzygnięcie, jakie prawo będzie podstawą itp> 
 
[Pisarz] 11:09: Dziękuję za odpowiedź 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:10: Mamy 4 pytani oczekujących. Proszę chwilowo NIE zadawad 
pytao. 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 11:11: Odp. dla Informatyk - trzeba to sprawdzid w przypadku 
danego oprogramowania. Firmy udostępniające oprogramowanie mają swobodę w określaniu 
warunków, w tym też czasowych> 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:11: Czekamy na odpowiedź na następujące pytania: 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:11: • *Bielawa+ 10:33: Witam Panią, chciałbym zapytad po 
jakim czasie wygasają autorskie prawa majątkowe i czy są dziedziczone? 
•  *Informatyk+ 11:05: Czy ta licencja ma jakieś ograniczenia czasowe? 
• *Morfeusz+ 11:08: Dziękuję za już udzielone odpowiedzi. Jeżeli mogę to chciałabym prosid o 
informację na temat obostrzeo przy wykorzystaniu utworu stworzonego przez kogoś innego, 
dokładnie chodzi mi o piosenkę, której autor jest nieznany. Trudno też określid ile „piosenka ma lat”. 
Czy mogę jej użyd ? 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:11: • [cyklop] 11:08: Niektóre samorządy zastrzegają sobie 
wyłaczne prawo do zezwoleo na wykorzystanie herbu miasta. Czy to zgodne z prawem? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 11:14: Odp. dla Morfeusz. Generalnie autorskie prawa 
majątkowe do utworu trwają przez okres życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Oznacza to, że w tym 
okresie nie można bez zgody twórcy lub jego spadkobierców zwielokrotniad piosenki. Proszę też 
pamiętad, że w przypadku piosenki może byd klika osób do niej uprawnionych np. autor melodii, 
autor słów. Jeżeli Pan nie wie kogo piosenka, i kiedy powstała byłabym uważna jeśli chodzi o jej 
wykorzystywanie, zwłaszcza np. w reklamie. 
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[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 11:15: Może Pan jednak próbowad sprawdzid kwestię praw do tej 
piosenki w ZAIKSie. Tj. organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która może mied 
informacje na temat tej piosenki i jej autorów> 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:16: Przepraszam odpowiedź na pytanie od Informatyk została 
już udzielona. 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 11:18: odp. dla Bielawa. Jak wcześniej wspomniałam, autorskie 
prawa majątkowe trwają przez okres życia twórcy + 70 lat po jego śmierci. Jako prawa majątkowe są 
dziedziczone (są częścią masy spadkowej, mogą byd zapisane w testamencie). Proszę pamiętad, że 
oprócz autorskich praw majątkowych są tzw. prawa autorskie osobiste np. do autorstwa utworu. One 
są nieograniczone w czasie (trwają nawet po śmierci twórcy) i są niezbywalne (nie są przedmiotem 
dziedziczenia)> 
 
[Informatyk] 11:20: Czy bazy danych i programy komputerowe użyte do ich tworzenia korzystają z tej 
samej ochrony prawnej? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 11:21: odp. dla Cyklop. Często herby miast są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi. Ponadto, mogą byd one traktowane jako dobra osobiste osób prawnych i na 
tej podstawie chronione. Wiele z nich stanowi też utwory plastyczne, do których prawa autorski 
nabyło miasto. Z tego powodu miasta mogą wprowadzad ograniczenia/obostrzenia w zakresie ich 
używania/wykorzystywania przez osoby nieuprawnione> 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 11:24: Odp. dla Informatyk - Jak wspomniałam, to problemy na 
oddzielny czat. Generalnie zarówno prawo autorskie, jak i Ustawa o ochronie baz danych z 2001 r. 
stanowiące podstawę ochrony baz danych zawierają przepisy, z których wynika, że ochrona prawem 
do bazy nie obejmuje programu komputerowego wykorzystanego do tworzenia bazy. innymi słowy 
baza i program w niej wykorzystany to dwa niezależne przedmioty ochrony prawami własności 
intelektualnej> 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski] 11:25: Dziękuję serdecznie za odpowiedzi. Zapraszam do 
zadawania pytao. 
 
*Student+ 11:26: jakich roszczeo możemy sie domagad od osoby, która naruszy nasze prawa 
autorskie? 
 
[cyklop] 11:28: Czy w działalności reklamowej i poligraficznej można wykorzystywad fotografie 
(własne) osób uznawanych za publiczne, a fotografie wykonane w publicznych miejscach? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 11:30: Odp. dla student: Jeśli ktoś narusza nasze prawa autorskie, 
to nie ta osoba do nas, ale my do niej mamy roszczenia. Generalnie możemy domagad się 
zaprzestania naruszeo, usunięcia skutków naruszenia oraz odszkodowania  w wysokości 
odpowiadającej 2 lub 3 krotności tej sumy, którą musiałaby sam zapłacid za zgodne z prawem 
korzystanie z utworu, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W ramach roszczeo dotyczących 
ochrony autorskich dóbr osobistych można żądad m.in. opublikowania przeprosin> 
 
*Bielawa+ 11:32: Proszę mi powiedzied jeśli produkt, usługa jest wytworem pracy kilkunastu osób kto 
ma prawo do własności intelektualnej czy wszyscy czy ktoś jest szczególnie uprzywilejowany? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 11:33: Odp. dla Cyklop. Jeśli na zrobionej przez nas fotografii 
reklamowej jest wizerunek innej osoby, co do zasady musimy mied jej zgodę na rozpowszechnianie 
wizerunku. Jeżeli modelce zapłacimy za pozowanie, to traktowane jest to jakby udzieliła ona zgody. 
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Wyjątkowo nie musimy mied zgody, jeśli jest to wizerunek osoby publicznej, ale utrwalony w związku 
z pełnionymi przez nią funkcjami publicznymi, a także zgoda nie jest konieczna, jeśli wizerunek jest 
częścią większej całości> 
 
*Morfeusz+ 11:34: Bardzo dziękuję za pomoc. 
 
*cyklop+ 11:36: a także zgoda nie jest konieczna, jeśli wizerunek jest częścią większej całości> - czy są 
tu jakieś ramy (przestrzenne? ilośd osób? rozpoznawalnośd?) 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 11:37: Odp. dla Bielawa> Krótko mówiąc zależy to od tego jakie 
przedmioty ochrony prawami własności intelektualnej utożsamia produkt (np. opakowanie produktu 
to jednocześnie utwór, wzór przemysłowy, znak towarowy), i w jakim "kontekście" został stworzony - 
czy np. został opracowany w ramach umowy o pracę, czy innej umowy. Regulacje zawierają odrębne 
zasady dla różnych wytworów i odrębne dla np. utworów pracowniczych  i takich tworzonych poza 
stosunkiem pracy. W każdym konkretnym przypadku, 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 11:40: trzeba przeanalizowad te kwestie i zidentyfikowad 
określone przepisy, które nam odpowiedzą na pytanie kto ma jakie prawa. Jeżeli utwór został 
stworzony przez klika osób razem, domniemanie jest takie, że prawa przysługują im "po równo", więc 
nie ma uprzywilejowanego. Jeżeli jednak da się wyodrębnid pracę każdego z współtwórców, wtedy 
może okazad się, że ktoś nabył 60% praw, a inne osoby po 10%> 
 
[Informatyk] 11:40: Chciałbym się jeszcze dowiedzied, do jakiego organu można się odwoład od 
decyzji Urzędu Patentowego? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 11:42: Odp. dla Informatyk. Tryb postępowania przed Urzędem 
Patentowym to tryb administracyjny. Od decyzji Urzędu służy odwołanie do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego> 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:42: Mamy 1 pytanie oczekujące.  
• *cyklop+ 11:36: a także zgoda nie jest konieczna, jeśli wizerunek jest częścią większej całości> - czy 
są tu jakieś ramy (przestrzenne? ilośd osób? rozpoznawalnośd?) 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 11:44: Odp. dla Cyklop. Z ustawy nie wynikają takie ramy, ale z 
orzecznictwa sądowego poświęconego tej problematyce, jasno wynika, że głównym kryterium jest 
właśnie rozpoznawalnośd osoby, której wizerunek jest utrwalony na zdjęciu. 
 
*Informatyk+ 11:46: A czy w tym trybie jest też możliwośd wznowienia postępowania? 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 11:50: Odp. dla Informatyk - możliwe jest uchylenie decyzji 
Urzędu> 
 
*Pisarz+ 11:50: Jeśli utwór został stworzony firmie u pracodawcy, w oparciu o jego środki finansowe. 
To w tym wypadku pracodawcy przysługuję jakieś roszczenie do twórcy? 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:53: Proszę o zadanie ostatniego pytania z uwagi na to, iż 
zbliżamy się do kooca naszego czatu. 
 
*Biotpul+ 11:53: Jakby Pani była uprzejma odpowiedzied czy wzór przemysłowy jest własnością 
intelektualną czy sztuka użytkową np. ręcznie robiona firana? 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 11:54: Odp. dla Pisarz. Generalnie jedynym kryterium uznania 
utworu za utwór pracowniczy jest to, czy został stworzony w ramach wykonywania obowiązków 
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pracowniczych. Jeżeli pracownik tworzy w godzinach pracy, na sprzęcie pracodawcy, przy użyciu 
specjalistycznej aparatury itp. utwór, ale taki, którego tworzenie nie wynika w żaden sposób z 
obowiązków pracowniczych - prawa autorskie do utworu są pracownika, a nie pracodawcy! > 
 
*Pisarz+ 11:56: dziękuję za odpowiedź 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 11:56: Odp. dla biotbul. Jak najbardziej wzornictwo przemysłowe 
postaje pod ochrona prawami własności intelektualnej, zarówno na gruncie prawa autorskiego, gdzie 
wzory mogą byd chronione jako utwory, jak i na gruncie prawa własności przemysłowej jako 
zarejestrowane lub niezarejestrowane wzory przemysłowe. W przypadku firany wzorem może byd 
tekstura, ornamentyka, kolorystyka> 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:57: Szanowni Paostwo ! 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:57: Czas naszego spotkania dobiega kooca. 
 
*cyklop+ 11:57: to już nie pytanie, ale prośba - czy może Pani podpowiedzied gdzie znaleźd 
NAJNOWSZE regulacje w dz. prawa autorskiego? 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:57: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:58: Jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w zakresie 
własności intelektualnej, to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy 
tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
*Główny+: Morfeusz wyszedł o godz. 11:58 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 11:59: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 11:59: Odp. dla Cyklop. Odsyłam do aktualnej wersji ustawy o 
prawie autorskim na stronie Sejmu, oraz najnowszego komentarza do Ustawy autorstwa dówch 
znakomitych specjalistów z zakresu prawa autorskiego - Prof Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza> 
 
*Główny+: zjp wyszedł o godz. 11:59 
 
*cyklop+ 11:59: dziękuję i pozdrawiam :) 
 
*Główny+: Marek wyszedł o godz. 11:59 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski] 12:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
*Główny+: Student wyszedł o godz. 12:00 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba+ 12:00: Dziękuję uczestnikom za ciekawe pytania. Proszę 
pamiętad, że zwykle w takiej formie nie jest możliwa wyczerpująca odpowiedź, która wymaga zawsze 
znajomości wszystkich szczegółów konkretnego przypadku. 
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[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 12:00: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które 
przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 12:00: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland w okresie styczeo 2011-grudzieo 2012 roku organizujemy 24 
czaty. Dzisiejszy był dziewiątym z serii. 
 
[Ekspert - Justyna Ożegalska-Tryba] 12:01: Do widzenia! 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 12:01: Kolejny czat odbędzie się w listopadzie br. w godzinach 10-
12 na temat „Ulgi na nowe technologie – wymierne korzyści”. 
Zapraszamy. 
 
*Główny+: Zbyszek wyszedł o godz. 12:01 
 
*Główny+: Bielawa wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 12:01: Informacje o czatach, również tych, które były 
organizowane w latach 2008-2010 można znaleźd na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
*Główny+: Informatyk wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski] 12:02: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco 
na www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
*Główny+: cyklop wyszedł o godz. 12:02 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 12:03: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 12:03: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Tadeusz Bujnowski+ 12:03: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


