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Historia powstawania i ochrony oprogramowania

Historia oprogramowania

Na początku komputery były produkowane w pojedynczych sztukach jako egzempla-
rze prototypowe. W latach pięćdziesiątych XX wieku rozpoczęła się seryjna produkcja 
systemów komputerowych. Klient otrzymywał kompletny zestaw, na który składał się 
sprzęt i oprogramowanie (hardware i software), jak również jego instalacja i serwis. Nie 
traktowano wtedy dostarczanego fi rmowego oprogramowania jako odrębnej wartości, 
gdyż będąc fragmentem całości, stanowiło ono jednocześnie jego nieodzowną część. 
Oprogramowanie systemowe (system operacyjny) był wtedy naturalną częścią patentu, 
jaki dotyczył całości systemu. Kilku działających wówczas producentów dostarczało 
kompletne systemy i nikt nie zwracał uwagi na możliwość rozwoju samego oprogramo-
wania jako osobnej gałęzi przemysłu1.

Wszystkie wczesne rozwiązania programowanych komputerów były w zasadzie po-
jedynczymi prototypami. Dotyczy to zarówno komputera Mark 1 (Harvard University 
– H. Aikena – 1944), jak i pierwszego komputera na lampach elektronowych ENIAC 
(J. Eckert, J. Mauchly – 1946) oraz komputera binarnego EDVAC (Princeton Machines 
– J. Neumann – 1948). 

Pierwszy seryjnie produkowany komputer komercyjny UNIVAC I (J. Mauchly, 
J. Eckert – 1951) był przeznaczony dla instytucji zajmujących się spisami ludności2.

Pierwsze komputery były oprogramowane w językach maszynowych, które ope-
rowały pojęciem adresu w pamięci, posługiwały się wartością liczbową umieszczoną 
pod tym adresem i używały kodu operacji na dwóch konkretnych rejestrach, do których 
wcześniej należało załadować z pamięci dwie określone liczby. Pierwsze komputery 
służyły też głównie jako superkalkulatory do jednego typu obliczeń matematycznych, 
takich jak obliczenia balistyczne, astronomiczne i ogólne matematyczne obliczenia na-

1 A.W. Branscomg, Who Owns Information? From Privacy to Public Access, London 1994, s. 138 i n.
2 P. Samuelson, A Case Study on Computer Programs, Global Dimensions of Intellectual Propery Rights 

in Science and Technology, Washington, D.C. 1993, s. 284 i n.
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ukowe. Program maszynowy sterujący modułami sprzętowymi maszyny wprowadzano 
na tasiemce papierowej. Dopiero później wymyślono języki algorytmiczne wyższego 
poziomu, które były wygodniejsze dla programisty, bo operowały nazwami symboliczny-
mi zmiennych (x, y, z) zamiast numerycznych adresów i używały zbioru standardowych 
operacji matematycznych. Taki program po napisaniu musiał jednak przejść dodatkową 
fazę – tłumaczenia na język wewnętrzny komputera, tak aby komputer go zrozumiał 
i zaczął realizację poszczególnych komend. To tłumaczenie też musiało być zautomaty-
zowane przez inny program, zwany translatorem. Takie podejście do programowania 
umożliwiało szybsze i łatwiejsze przeprogramowanie jednego komputera, a w końcu 
pozwalało na przenoszenie tego samego oprogramowania na różne komputery. Wtedy 
dopiero zarówno oprogramowanie użytkowe, jak i poszczególne translatory zaczęły żyć 
własnym życiem i stały się odrębnym produktem.

W pierwszych komputerach fi rmowe oprogramowanie systemowe (system opera-
cyjny umożliwiający pracę komputera i komunikację z operatorem) było bezpośrednio 
kierowane do komputera i nierozerwalnie z nim związane. Nie stanowiło więc osobnego 
dobra i nie mogło być traktowane oddzielnie. Uniwersalizacja obliczeń do takich kompute-
rów wymogła stworzenie standardu języka wyższego poziomu i standardu jego translacji. 
W latach pięćdziesiątych XX wieku istniało niewielu producentów komputerów: Bell 
Laboratories, IBM – International Business Machines, Texas Instruments. Pierwsze two-
rzone w danej fi rmie dla konkretnego komputera programy użytkowe, które traktowano 
już jako odrębne jednostki programistyczne, które poddano wielokrotnym testom i które 
wiele razy poprawiano dla uzyskania najlepszych rezultatów obliczeniowych, ciągle były 
przeznaczone tylko do tego jednego typu zestawu komputerowego i nie były przedmio-
tem powszechnej dystrybucji i handlu. W latach sześćdziesiątych powstawały następne 
duże fi rmy: CDC, DEC, Cray, produkujące zarówno systemy, jak i własne profesjonalne 
fi rmowe oprogramowanie. Dopiero w latach siedemdziesiątych powstało kilka małych 
fi rm, które spopularyzowały niewielkie mikrokomputery domowe (Apple, Commodore, 
ATARI, Amstrad, Sinclair) i spowodowały masową ich sprzedaż oraz masową produk-
cję oprogramowania w postaci gier, programów edycyjnych, muzycznych, grafi cznych 
i obliczeniowych. Był to początek rozwoju dużego rynku oprogramowania do użytku 
masowego i wówczas też zaczęły powstawać fi rmy software’owe. 

Prawdziwa standaryzacja komputerów personalnych rozpoczęła się na początku lat 
osiemdziesiątych, gdy fi rma IBM przez darmowe udostępnienie całkowitej dokumentacji 
technicznej swego modelu PC XT narzuciła ogólnoświatowy standard oprogramowa-
nia systemowego i użytkowego. Powstało pojęcie „klonów komputerowych” i pojęcie 
„kompatybilności oprogramowania”. Spowodowało to ostatecznie odłączenie się procesu 
tworzenia oprogramowania komercyjnego od produkcji sprzętu komputerowego, jakkol-
wiek oba te działy wykazują do dzisiaj specyfi czną synergię i nawzajem się wyprzedzają. 
Na pewnym etapie bowiem nowe oprogramowanie jest tak skomplikowane, że sprzęt 
nie może wydajnie poradzić sobie z taką jego wersją. Producenci sprzętu wprowadzają 
na rynek więc nowe podzespoły elektroniczne, takie jak twarde dyski, procesory, karty 
grafi ki i pamięci, które dobrze obsługują ten software. Natychmiast jednak powstają ko-
lejne wersje oprogramowania, dla których ta generacja komputerów staje się z czasem 
znów za słaba. Proces takiego naprzemiennego rozwoju i wzajemnego wyścigu jeszcze 
długo się nie zakończy. 
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Analizując kwestię historycznego rozwoju komercyjnego oprogramowania, które 
stało się samodzielnie egzystującym dobrem handlowym, należy wrócić do standardów 
pierwszych języków algorytmicznych wyższego poziomu i ich pierwszych komercyjnych 
translatorów. 

Jakkolwiek w literaturze uważa się, że pierwszym językiem wyższego poziomu, innym 
niż symboliczny język maszynowy (asembler), był wymyślony przez J. Mauchly’ego 
język Short Order Code w 1949 roku, to jednak pierwszym standardem języka algoryt-
micznego do obliczeń naukowych stał się język Fortran (Formula Translation) stworzony 
przez zespół programistów Johna Bachusa z fi rmy IBM w 1954 roku. Pierwsza ofi cjalna 
opublikowana jego standaryzacja pod nazwą Fortran IV nastąpiła w 1960 roku, a następna 
w wersji Fortran 66. W końcu ze względów bezpieczeństwa zastosowań przemysłowych 
amerykańska organizacja do spraw standardów ANSI (American National Standard In-
stitute) nie mogła pozostać obojętna wobec takiego produktu i zatwierdziła w 1977 roku 
ofi cjalnie wersję Fortran 77 jako obowiązujący amerykański standard. Standard ten został 
następnie zatwierdzony przez międzynarodową organizację ISO (International Standards 
Organisation) w 1987 roku i do dziś powstają jego nowe wersje na przykład Fortran 90, 
Fortran 95 i w końcu Fortran 2003.

Drugim historycznie standardem języka programowania stał się ogłoszony w 1958 
roku przez Johna McCarthy’ego język Lisp stworzony do dużych komputerów IBM 704. 
Zorientowany na programowanie funkcyjne był on dostosowany do środowisk związanych 
ze sztuczną inteligencją. Ponieważ powstawało wiele dialektów tego języka, organizacja 
ANSI narzuciła w 1994 roku jego ofi cjalny standard. 

Innym standardem stała się wersja wzorcowa prostego języka ogólnego zastosowa-
nia Basic opracowana w Dartmouth College przez J. Kemeny i T. Kurtza w 1965 roku. 
W zastosowaniach amatorskich i półprofesjonalnych istnieje on do dziś nawet jako Visual 
Basic for Windows.

Nowoczesnym językiem ogólnego zastosowania propagującym nowy, tak zwany 
strukturalny styl programowania z dzieleniem kodu na moduły, był stworzony przez 
N. Wirtha w 1971 roku język Pascal. W użyciu są różne wersje, takie jak Turbo Pascal 
(Borland) i Object Pascal (Delhi).

Dla profesjonalnych zastosowań mikrokomputerów (tworzenie oprogramowania sy-
stemowego) został zaprojektowany w 1972 roku przez D. Ritchie (Bell Laboratories) 
i upowszechniony pod koniec lat siedemdziesiątych podobny do Pascala język C. Zainte-
resowanie językiem C spowodowało, że w 1982 roku ANSI również powołało komisję do 
standaryzacji tego języka. W rezultacie język C odegrał dominującą rolę przy tworzeniu 
systemów operacyjnych i aplikacji. 

Od kilku lat podstawowym, zaakceptowanym powszechnie przez profesjonalnych 
programistów standardem języka programowania, wywodzącym się z języka C, stał 
się język C++. Jego uniwersalność polega na wyposażeniu go w mechanizmy progra-
mowania zarówno na niskim poziomie asemblera, jak i w mechanizmy nowoczesnej 
metodologii programowania obiektowego pozwalające między innymi na umieszczenie 
pod krótką nazwą własnych obiektów o skomplikowanych strukturach programowych 
defi niowanych we wzorcu zwanym klasą, który dysponuje cenną właściwością przej-
mowania (dziedziczenia) od innych klas ich cech, jak również przekazywania innym 
klasom swoich cech. 
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Obecnie bardzo popularnym i prawdziwie uniwersalnym językiem obiektowym pro-
gramowania stworzonym przez fi rmę Sun Microsystems pod kierownictwem J. Goslinga 
jest język Java. Kompilator tłumaczy kod źródłowy, ale tylko do poziomu pośredniego 
dla nieistniejącej fi zycznie – tak zwanej maszyny wirtualnej. Kod ten jest rozumiany 
i tłumaczalny przez wszystkie istniejące typy komputerów i platform komputerowych 
z zainstalowanym własnym kompilatorem tej maszyny wirtualnej. 

Ostatnią klasę języków tworzą języki skryptowe, takie jak JavaScript (Netscape), 
PHP (R. Lerdorf, 1995) czy ActionScript (AdobeFlash), które wykorzystuje się przy 
budowie oprogramowania przeglądarek, programowania stron www (po stronie serwera) 
i sterowania animacjami. 

Oprócz wymienionych języków istnieje kilkanaście problemowo zorientowanych, 
mniej lub bardziej znanych i używanych języków algorytmicznych, takich jak: Ada, Co-
bol, Prolog, Cssl. Istnieją też całe zintegrowane środowiska programistyczne, oferujące 
kilka języków, takie jak Microsoft Visual Studio czy Delhi 2006.

Opublikowane reguły (standardy) języków są dostępne dla wszystkich i nie stanowią 
niczyjej własności. Jednocześnie jedynym gwarantem dokładności i poprawności dzia-
łania systemu oprogramowania wykonanego w danym języku jest fi rma udostępniająca 
kompilator tego języka. Zwykle jednak nawet te fi rmy zastrzegają sobie, że nie ponoszą 
odpowiedzialności za złe działanie programu. Każda fi rma software’owa, która two-
rzy translator (program tłumaczący tekst z danego języka wysokiego poziomu na język 
wewnętrzny konkretnego komputera), wybiera wzorcową wersję języka zewnętrznego 
i uzupełnia go o swoje własne rozszerzenia – dodatkowe reguły. Ulepszając wersję tego 
języka, zaznacza w ten sposób indywidualność swojego translatora. Proces ten nazywa 
się implementacją danego języka, dokonaną przez określoną fi rmę dla danego kompute-
ra. Programy źródłowe napisane dla wybranego translatora jakiegoś języka z reguły nie 
będą mogły być automatycznie zrozumiane i przetłumaczone przez inny translator tego 
samego języka.

Pod koniec lat osiemdziesiątych powstały nowe produkty narzędziowe do tworzenia 
dużych systemów informatycznych noszące cechy języków jeszcze wyższego poziomu, 
tak zwane języki czwartej generacji (Fourth Generation Language – 4GL). Są one wyko-
rzystywane na przykład w oprogramowaniu typu CASE (Computer Aided Software En-
gineering – tworzenie oprogramowania wspomaganego komputerowo). Główny wysiłek 
programisty zostaje przesunięty z tworzenia, kodowania i obsługi systemu na jego analizę 
i projektowanie. Programista specyfi kuje na przykład model aktywności przedsiębiorstwa 
przez wybranie struktury systemu organizacyjnego, przepływu informacji i podstawowych 
zdarzeń (transakcji). System CASE generuje kod oprogramowania realizującego bazę 
danych, wszystkie funkcje systemu i raportowanie. 

W pracującym komputerze współdziała z sobą jednocześnie wiele różnych progra-
mów. Wszystkie te programy można pogrupować hierarchicznie i przedstawić w postaci 
trzech poziomów:

1) oprogramowania fi rmowego (fi rmware),
2) oprogramowania systemowego (system software),
3) oprogramowania użytkowego (utility programs).
Oprogramowanie fi rmowe jest to ogół programów podstawowych, które w kolejnych 

etapach produkcji komputera są umieszczane w jego wnętrzu, na przykład program BIOS.
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Poziom drugi to oprogramowanie systemowe. Celem tego oprogramowania jest po-
lepszenie pracy komputera (wykorzystanie wszystkich jego możliwości) i ułatwienie 
użytkownikowi komunikacji i współpracy z komputerem. Te dwa pierwsze poziomy 
oprogramowania są związane z konstrukcją i obsługą komputera. Specjalnością nie-
których fi rm software’owych jest tworzenie wyłącznie oprogramowania systemowego. 
Składa się na nie:

1) system operacyjny,
2) programy tłumaczące (translatory),
3) programy narzędziowe (software tools),
4) programy usługowe (utilities),
5) programy komunikacyjne (interfejsy obsługi w sieci).
Cechą charakterystyczną jest to, że im wyższy poziom oprogramowania, tym bardziej 

oprogramowanie staje się niezależne od typu komputera. Mówiąc niezbyt precyzyjnie, 
dwa różne komputery, innych producentów, na których daje się uruchomić to samo opro-
gramowanie systemowe, nazywa się kompatybilnymi.

Poziom oprogramowania użytkowego jest ostatni i odgrywa zasadniczą rolę z punktu 
widzenia użytkownika, gdyż spełnia się tam przeznaczenie komputera. Bogactwo istnieją-
cego oprogramowania użytkowego uniemożliwia tutaj jego szczegółowe przedstawianie. 
Programy tworzy się bowiem dla wspomagania analizy i syntezy wszystkich możliwych 
działów działalności ludzkiej – od działalności artystycznej, po działalność produkcji 
przemysłowej, usługowej, bankowej i naukowej.

W kontekście omawianej w tym artykule problematyki warto również wspomnieć o opro-
gramowaniu typu Open Source, które ma już dwudziestoletnią historię. Oprogramowanie 
to poprzez zwiększenie konkurencyjności bardzo przyczyniło się do rozwoju oprogramo-
wania komercyjnego, szczególnie w dziedzinie oprogramowania systemowego i rozwoju 
internetu. Bezpłatna dostępność i powszechna znajomość kodu źródłowego gwarantuje jego 
niezawodność i ciągłą modyfi kowalność, co ma znaczenie dla ciągłości działania przed-
siębiorstw. Dodatkowe plusy to możliwość wielokrotnej bezpłatnej instalacji, poprawiania 
kodu i możliwość uzyskania wsparcia technicznego. Sztandarowym produktem Open Source 
jest system operacyjny Linux. Programiści opracowują mniejsze lub większe programy, 
głównie w kategorii oprogramowania systemowego i narzędziowego, takie jak programy 
typu Offi ce (edytory, arkusze kalkulacyjne), programy baz danych (MySQL), programy 
do pakowania zbiorów (typu zip i arj), interfejsy komunikacyjne, programy do kodowania 
dźwięku (MPEG AudioCollection), obrazu (XviD), programy do grafi ki i obróbki fotografi i3. 

Aspekty prawne ochrony 

Pod koniec lat sześćdziesiątych prawo antymonopolowe zmusiło producentów kom-
puterów do odłączenia ich oprogramowania od sprzętu i oferowania go klientom jako 
osobnego produktu. Prawnicy nie byli wtedy pewni i zgodni co do sposobu traktowania 

3 B. Behlendorf, Open Source as a Business Strategy, Open Sources: Voice Source Revolution, O’Reilly 
1999.
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takiego produktu z punktu widzenia prawa własności i swobody dysponowania nim. Po 
pierwsze wielu prawników uważało, że prawo patentowe będzie właściwym rozwiązaniem 
dla ochrony takiego innowacyjnego dzieła (całkiem nowego, oryginalnego i nieoczywi-
stego) dla zagwarantowania zwrotu kosztów jego powstania w pewnym okresie. Urzędy 
patentowe nie chciały jednak uznać takiego rozwiązania4. Bardziej skłonni do przejęcia 
ochrony takiego produktu byli przedstawiciele praw autorskich, jeśli tylko wykazywał on 
minimum oryginalności, a rozstrzyganie o tym pozostawiano sądom. Zasadniczo więc, 
na początku nie było pewności co do sposobu ochrony oprogramowania. 

Prawnicy powoływali się również na tajemnicę prawnie chronioną (trade secrets 
law), mechanizm wprowadzony do systemu prawa dla ochrony wiadomości, które są 
potrzebne do prowadzenia interesów i wiążą się z koniecznością dochowania tajemnicy 
przez otrzymującego informację. 

We wczesnych latach osiemdziesiątych XX wieku zaszły trzy wydarzenia, które zmie-
niły sytuację. W 1980 roku Kongres USA uchwalił poprawkę do prawa autorskiego 
legitymizującą ochronę autorską oprogramowania. W 1981 roku Sąd Najwyższy udzielił 
urzędowi patentowemu jednoznacznego pozwolenia na przyznawanie patentów na pewne-
go typu oprogramowanie. W tym samym czasie fi rma IBM wprowadziła swój komputer 
personalny PC-1 na rynek, który dotychczas był zdominowany przez komputery fi rmy 
Apple. Użytkownicy tych ostatnich – zwłaszcza na uniwersytetach – tworzyli oprogra-
mowanie i wymieniali się nim na zasadach współpracy akademickiej. Oprogramowanie 
to z zasady dotyczyło narzędzi do badań naukowych. Tak więc gdy oprogramowanie do 
komputerów personalnych zaczęło się pojawiać na rynku jako niezależne dobro, jedyną 
ochroną była licencja na tajemnicę przemysłową (trade secret licence). Ponieważ jed-
nak wytwórcy oprogramowania nie mieli styczności z użytkownikiem, który uzyskiwał 
program na dyskietce, koncepcja kontraktów między wytwórcą a użytkownikiem się nie 
sprawdziła. Opracowano wtedy koncepcje licencji typu celofanowej shrink-wrap, która 
zawierała wszystkie możliwe zastrzeżenia i uwarunkowania, jakie mogły wyniknąć mię-
dzy partnerami. Użytkownik był ostrzeżony, że otwarcie opakowania będzie oznaczało 
wyrażenie zgody na warunki licencji. Sądy miały wątpliwości na temat ważności takich 
licencji, ale producenci kontynuowali ich stosowanie. 

Ogólnie można więc było zastosować każdy z wymienionych sposobów: 
 – na zasadzie ochrony tajemnicy z użyciem licencji celofanowej dla popularnych 

programów masowego stosowania, 
 – patent – gdy software był w pełni innowacyjny,
 – ochrona na drodze praw autorskich, przy braku pewności, że inne zabezpieczenia 

będą skuteczne.
Przyjmuje się, że prawo autorskie dotyczy wartości intelektualnej, która została cał-

kowicie ujawniona w publikacji (w książce, na mapie i tak dalej) lub w publicznej pre-
zentacji (obraz w galerii). Celem prawa autorskiego i patentowego nie jest ochrona przed 
dostępem do publikacji, ale zagwarantowanie praw do rekompensaty w formie opłat 
autorskich albo opłat patentowo-licencyjnych. Przy ochronie oprogramowania jednak 
głównym celem było zapewnienie tajemnicy dotyczącej szczegółów jego implementacji. 

4 J.P. Summer, S.W. Lundberg, Software Patents: Are They Here to Stay? „Computer Lawyer” 1991, 
z. 8, nr 10, s. 8 i n.
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W Stanach Zjednoczonych, kolebce ochrony oprogramowania, prawo autorskie sprzyjało 
temu, przez narzucenie tajemnicy handlowej na dostarczony do urzędu kod źródłowy, 
a nieraz rejestrację produktu bez żadnych szczegółów identyfi kujących.

Z literatury5 wynika, że problematyka ochrony własności intelektualnej oprogramowa-
nia pojawiła się po raz pierwszy w wyrazistej formie w sprawie ochrony elektronicznych 
arkuszy kalkulacyjnych VisiCalc (Visible calculator fi rmy VisiCorp.), Lotus 1-2-3 (Lotus 
Dev. Corp.) i Quattro Pro (Borland Int.)6.

Pierwsze egzemplarze pakietu arkusza VisiCalc trafi ły na rynek w październiku 1979 
roku. W ciągu kilku lat użyteczność pakietu w prognozowaniu i kalkulacjach bizneso-
wych spowodowała jego dużą popularność i rozwój fi rmy VisiCorp. Sukces pakietu miał 
nawet wpływ na przyśpieszenie rozwoju rynku komputerów personalnych. Powodzenie 
pakietu i pewność siebie twórców VisiCalca spowodowała, że pozwolili na opuszczenie 
fi rmy przez młodego programistę Mitchella Kapora, udzielając mu praw do produkcji 
jego własnego oprogramowania, które miało mieć właściwości, jakich twórcy VisiCalca 
nie planowali rozwijać. W 1983 roku M. Kapor założył fi rmę Lotus Dev. Corp., która 
wprowadziła do sprzedaży arkusz Lotus 1-2-3. Po roku fi rma Lotus zarobiła miliony 
dolarów, a akcje fi rmy VisiCorp. spadły z 11 dolarów do 20 centów. Podkreśla się, że 
w owym czasie nie dało się opatentować oprogramowania, a ochrona autorska też nie 
była jeszcze rozwinięta7.

W latach osiemdziesiątych pakiet Lotus sprzedawał się bardzo dobrze, w roku 1987 
jednak to właśnie fi rma Lotus Development Corporation pozwała do sądu kilka mniej-
szych przedsiębiorstw software’owych o naruszenie własności intelektualnej. Chodziło 
o wprowadzenie na rynek innych tanich wersji pakietów arkuszy kalkulacyjnych, które 
w sposób identyczny naśladowały działanie omawianego arkusza Lotus 1-2-3. Według 
fi rmy Lotus trzy elementy oprogramowania są uprawnione do ochrony poprzez prawo 
autorskie: interfejs, struktura rozkazowa i kod źródłowy. 

Przez interfejsy8 rozumiane było oprogramowanie pozwalające na:
 – defi niowanie otoczenia poprzez które użytkownik zarządza funkcjami komputera, 

na przykład command menu,
 – współdziałanie programów komputerowych ze sprzętem komputerowym,
 – współpracę programów komputerowych między sobą. 

Firmy pozwane utrzymywały, że tylko kod źródłowy i wynikowy może być objęty 
ochroną autorską, a interfejs użytkownika pakietu Lotus wykazuje standardowe cechy 
łatwego schematu obsługi, analogicznego wręcz do klawiatury fortepianu. Prawnicy 
fi rmy Lotus przeciwnie – utrzymywali, że stworzenie czytelnej i przyjaznej formy inter-
fejsu użytkownika wymagało nawet większego wysiłku programistycznego niż napisanie 
zasadniczego kodu źródłowego dla funkcjonowania pakietu. Sędzia podzielił pogląd 
wnioskującego i przyznał rację fi rmie Lotus, wskazując na inny odpowiednik takiego 

5 Zob. przyp. 1.
6 M. Alexander, Peace, Love, Not Look-and-Feel; MIT Scientists Lead 150 – Strong Anticopyright Pro-

test on Lotus Premises, „Compterworld” 29 May 1989, s. 93.
7 F. Rose, The Changing User – MIS Relationship, „Lotus Copyright”, z. 5, nr 12, s. 110.
8 P. Samuelson, Computer Programs, User Interfaces: A Critique of Lotus v. Paperback, „Law and Con-

temporary Problems” 1992, z. 55, nr 2, s. 31 i n.
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pakietu – program Excel fi rmy Microsoft, która stworzyła funkcjonalny, ale całkiem inny 
układ interfejsu użytkownika. 

Takie orzeczenie wywołało dyskusję o społecznych kosztach i wysiłku koniecznym 
do opanowywania przez użytkowników nowych typów komend i układów klawiszowych 
przy obsłudze standardowych funkcji po zmianie oprogramowania jednej fi rmy na opro-
gramowanie innej fi rmy do obsługi tej samej kategorii zadań. Jako przykład przytacza 
się tutaj postać ikonki przedstawiającej pojemnik i mogącej być reprezentantem zarówno 
miejsca na przechowanie kopii (Save), jak i kosza na śmieci (Delete). Niewłaściwa in-
terpretacja ikonki lub odruchowo wykonana akcja myszką mogą doprowadzić do kosz-
townych błędów. 

Podobna sytuacja zaistniała w wypadku fi rmy Borland, która wprowadziła do sprze-
daży swój pakiet kalkulacyjny Quarto Pro z dwoma interfejsami. Jeden był całkowicie 
własny i oryginalny, a drugi był emulacją interfejsu Lotus 1-2-3. Sąd w tym drugim 
przypadku orzekł pół miliona dolarów odszkodowania i wycofanie pakietu ze sprzedaży9. 

Znanym w doktrynie przypadkiem była sprawa pozwania przez fi rmę Apple Computer 
fi rmy Microsoft i Hewlett-Packard za używanie systemu okienkowego. Sprawa ta była 
trudniejsza od sprawy fi rmy Lotus, ponieważ występowała tu umowa licencji pomiędzy 
stronami o użyciu pewnej części oprogramowania Apple, pomimo to sąd uznał, że tyl-
ko dla czterech ze 150 wskazanych elementów oprogramowania pozwanie wypadków 
mogłoby mieć uzasadnienie. Po dokładnym jednak rozważeniu aspektów licencji nawet 
i te nie stanowią wystarczającej przyczyny orzeczenia o naruszeniu prawa.

Jak wynika z powyższego krótkiego przeglądu historii ochrony oprogramowania 
w różnych jego wersjach, zwyciężyła forma ochrony autorskoprawnej. 

Uznanie programów komputerowych za przedmiot autorskoprawnej ochrony poszerza 
zakres tradycyjnych utworów chronionych prawem autorskim. W krajach europejskich 
rozwiązania prawne przyjęte dla ochrony programów komputerowych są w dużej mierze 
zunifi kowane z powodu przyjęcia dyrektywy UE dotyczącej ochrony prawnej oprogra-
mowania10.

Przedstawiona historia tworzenia i ochrony oprogramowania od 1950 roku do chwili 
obecnej wskazuje na przejście od całkowitego braku regulacji prawnych do przyjęcia 
bardzo „surowej” ochrony na gruncie przepisów prawa autorskiego.

SUMMARY

On the history of emergence and protection of the software

The paper discusses the initial stages of computerization and the legal questions arising from it. At the 
beginning the computers were produced as single pieces and prototypical items. In the 1950s there started 
the mass production of the computer systems. The fi rst computers were equipped with the software in 

9 National Research Council Computer Sciences and Telecommunications Board, Intellectual Property 
Issues in Software, Washington D.C. 1991, s. 72.

10 Dyrektywa Rady EWG z dnia 14 maja 1991 roku w sprawie prawnej ochrony programów komputero-
wych, OJ 1991 L 122/42.
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the machine languages. In the course of time there were however worked out the algorythmic languages 
of upper level. These languages were more convenient for the programmer since they operated with the 
symbolic names of variables. The beginning of the real standardization of personal computers fall upon 
the early 1980s when the IBM fi rm – through rendering its entire PC XT model technical documentation 
gratuitously available – imposed on customers its world-wide standard of systemic and usable software. 
It is against this background that there were presented the legal aspects of this new intellectual interest 
that sprang into existence. 

In the late 1960s the antimonopoly law forced the computer producers to separate their software 
from the equipment and to offer the software it to the customers as a separate product. At that time the 
lawyers were not sure and unanimous about how to treat such product from the point of view of the right 
of ownership and the freedom of disposing of it. It was believed that the patent law would provide the 
right instrument for the protection of such innovative result (entirely new, original and non-obvious). 
What nevertheless was accepted was the protection of software on the basis of copyright. It was done 
while assuming that the software demonstrates the minimum of originality. The settling of the question of 
originality was left to the courts of law. Regarding the computer programs as subject-matter of copyright 
protection enlarges the scope of traditional products protected by copyright.
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