
2.8  Łamanie prawa autorskiego – procedura reagowania   

2.8  ŁAMANIE PRAWA AUTORSKIEGO  

Podstawy prawne 

uruchomienia 

procedury   
Kodeks Karny   

Rodzaj zagrożenia 

objętego  
procedurą (opis)   

Ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa 

autorskiego albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych 

roszczeń (tzw. copyright trolling)  

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA   

Przyjęcie 

zgłoszenia  i 

ustalenie  
okoliczności 

zdarzenia  

W zależności od okoliczności oraz zaawansowania problemu, w którym doszło do 

ujawnienia sprawy, zdarzenie może zostać zgłoszone w sposób nieformalny (ustnie, 

telefonicznie, pocztą elektroniczną, na zamkniętym lub publicznym forum 

internetowym, na piśmie w postaci wezwania podpisanego przez domniemanego 

uprawnionego lub jego pełnomocnika) lub formalny (w postaci doręczenia odpisu 

pozwu lub innego pisma urzędowego np. wezwania z Policji lub prokuratury). Przyjęcie 

zgłoszenia dokonanego w sposób nieformalny powinno zaowocować powstaniem 

bardziej formalnego śladu, w postaci np. notatki służbowej, zakomunikowania 

przełożonemu itd. w zależności od wagi sprawy.  

Na wstępnym etapie należy przede wszystkim unikać wdawania się w argumentację, 

pochopnego przyznawania roszczeń lub spełniania żądań, piętnowania domniemanych 

sprawców itd. bez ustalenia wszystkich okoliczności sprawy, w razie potrzeby w 

konsultacji z prawnikiem. Prawo autorskie jest regulacją skomplikowaną, a sądy 

decydują w sprawach o naruszenie praw autorskich często w bardzo odmienny sposób, 

dlatego w większości przypadków uzyskanie fachowej pomocy prawnej jest wysoce 

wskazane.  

Najczęstszym przypadkiem, w którym szkoła może zetknąć się z problemem naruszenia 

praw autorskich jest użycie materiałów prawnie chronionych na stronach  

 internetowych szkoły, poza zakresem dozwolonego użytku, przez jej pracowników 

bądź uczniów. W przypadku naruszeń dokonanych przez uczniów szkoła nie może 

występować w roli sędziego - dochodzenie roszczeń należy pozostawić osobom 

uprawnionym. Szkoła powinna na każdym etapie skupić się na swojej roli edukacyjno-

wychowawczej poprzez organizację lekcji na temat praw autorskich, zwracając przy 

tym uwagę, że powinny one rzeczowo i konkretnie informować, jakie czyny są 

dozwolone, a jakie zabronione prawem.  



Opis okoliczności, 

analiza,  
zabezpieczenie 

dowodów  

Należy zebrać informacje przede wszystkim o:  

 osobie dokonującej zgłoszenia, czy jest do tego uprawniona (czy faktycznie 

przysługują jej prawa autorskie do danego utworu, czy posiada ważne 

pełnomocnictwo itd.)  
• wykorzystanym utworze (czy faktycznie jest chroniony przez prawo autorskie, w 

jakim zakresie został wykorzystany i czy zakres ten mieści się w zakresie 

posiadanych licencji lub dozwolonego użytku)  

Należy zweryfikować wszystkie informacje podawane przez zgłaszającego lub inne 

osoby. Jeżeli np. powołuje się on na toczące się w sprawie postępowanie karne, należy 

podjąć kontakt z odpowiednimi służbami celem ustalenia, czy takie postępowanie 

faktycznie się toczy, czego dokładnie dotyczy i jaka jest w nim rola poszczególnych 

osób. Taki kontakt najlepiej przeprowadzać za pośrednictwem adwokata lub radcy 

prawnego.  

Należy sprawdzić, czy okoliczności podane w zgłoszeniu faktycznie miały miejsce i czy 

powoływane tam dowody nie zostały zmanipulowane.  

Identyfikacja 

sprawcy(-ów)  

Dochodzenie naruszeń praw autorskich realizowane jest, co do zasady, z inicjatywy 

samego uprawnionego przed sądami, a w przypadku naruszeń stanowiących 

przestępstwo dodatkowo zaangażowane mogą być Policja i prokuratura. Szkoła nie 

powinna wyręczać tych organów w ich rolach ani też wkraczać w ich kompetencje. 

Szkoła powinna skupić się na swojej roli wychowawczej i edukacyjnej, wykorzystując 

otrzymanie zgłoszenia rzekomego naruszenia do przekazania zaangażowanym osobom 

(a być może i wszystkim uczniom, nauczycielom i opiekunom) wiedzy na temat tego, 

jak faktycznie prawo reguluje tę konkretną sytuację.   

Aktywności wobec 

sprawców  
zdarzenia ze 

szkoły/  

spoza szkoły   

Zasadniczo o dochodzeniu roszczeń wobec sprawcy decyduje sam uprawniony (tzn. 

autor lub inna osoba, której przysługują prawa autorskie). Szkoła powinna natomiast 

podjąć działania o charakterze edukacyjno-wychowawczym, polegające na obszernym 

wyjaśnieniu, na czym polegało naruszenie oraz przekazaniu wiedzy, jak do naruszeń 

nie dopuścić w przyszłości.  

Aktywności wobec 

ofiar zdarzenia  

Jeżeli osobą, której prawa autorskie naruszono, jest uczeń należy rozważyć możliwość 

wystąpienia w roli mediatora, aby stosownie do okoliczności ułatwić stronom ugodowe 

lub inne kompromisowe zakończenie powstałego sporu. Np. w przypadku, gdy ofiarą 

jest osoba ze szkoły, autorytet szkoły może pomóc w skłonieniu sprawcy do 

zaprzestania naruszeń. Z kolei w przypadku, gdy ofiarą jest osoba spoza szkoły, szkoła 

może pomóc sprawcy w doprowadzeniu do zaniechania naruszeń i naprawienia ich 

skutków bez niepotrzebnej eskalacji sporu.  

Aktywności  

wobec świadków  
Stosownie do okoliczności, należy samodzielnie zebrać ich zeznania lub zadbać, aby 

zostały one zebrane przez uprawnione organy.  

Współpraca   
z Policją          

i sądami 

rodzinnymi  

Ponieważ, co do zasady dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń zależy od decyzji 

uprawnionego, to uprawniony musi samodzielnie zdecydować czy zawiadamiać Policję 

lub składać powództwo. Stosownie do wskazanej wyżej roli mediatora, szkoła powinna 

zaangażować się natomiast przede wszystkim w ułatwianie zakończenia sporu bez 

takiej eskalacji.  



Współpraca ze 

służbami  
społecznymi i  

placówkami 

specjalistycznymi   

Warto rozważyć zorganizowanie szkoleń lub warsztatów z zakresu prawa autorskiego 

w intrenecie dla wszystkich zainteresowanych osób w szkole. 1  

Współpraca z 

dostawcami  
Internetu i 

operatorami  
telekomunikacyjn 

ymi  

Zależnie od okoliczności, może być wskazana asysta sprawcy bądź ofiary przy 

kontakcie z tego typu podmiotami, np. w celu zablokowania dostępu do utworu 

umieszczonego w Internecie z naruszeniem prawa. Ponadto, stosownie do przepisów 

prawa, tego typu usługodawcy mogą zostać zobowiązani do przekazania szczegółów 

dotyczących naruszenia dokonanego z użyciem ich usług (do czego jednak może być 

potrzebne postanowienie sądowe).  

  

 

                                                             
1 Można skorzystać m.in. z materiałów edukacyjnych (scenariusze zajęć, podręczniki) dostępnych 
na stronach http://prawokultury.pl/, http://edukacjamedialna.edu.pl oraz 
http://www.legalnakultura.pl/pl. Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi nieodpłatną pomoc w 
sprawach prawno-autorskich - w każdy poniedziałek w godz. 15-17 pod numerem tel. +48 739 231 
233 oraz przez Internet https://prawokultury.pl/pierwszapomoc/pytanie/    
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