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Charakter i ochrona prawna tytułu 
prasowego na gruncie prawa polskiego

Streszczenie:

Artykuł porusza problemy związane z pojęciem tytułu prasowego oraz określenia prawa 
do tytułu. W artykule przeprowadzona została analiza pojęcia tytułu oraz uprawnień 
do niego na podstawie przepisów prawa polskiego. W poszczególnych częściach zanali-
zowano możliwość traktowanie tytułu jako nowego dobra na podstawie prawa prasowe-
go, oznaczenia towaru lub przedsiębiorstwa na podstawie przepisów Ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji, funkcjonowanie tytułu prasowego jako znaku towarowego 
na podstawie przepisów Ustawy prawo własności przemysłowej oraz jako utworu na pod-
stawie ustawy prawo autorskie. W artykule rozpatrzono również kwestię tytułu prasowe-
go jako dobra osobistego. W zakończeniu zawarte zostało podsumowanie przeprowadzo-
nej analizy w świetle poglądów doktryny oraz orzecznictwa.

Słowa kluczowe: tytuł prasowy, znak towarowy, prawo do tytuł, prawo prasowe

1. Wstęp

Niniejszy artykuł dotyczy charakterystyki tytułu prasowego jako dobra prawnego oraz 
jako przedmiotu eksploatacji ekonomicznej. W artykule przeprowadzona zostanie rów-
nież analiza pojęcia „prawa do tytułu prasowego” na gruncie prawa prasowego, prawa 
autorskiego oraz przepisów prawa konkurencji i znaków towarowych. 

W literaturze wyróżnia się wiele funkcji jakie pełni tytuł. Za podstawową funkcję 
uchodzi funkcja odróżniająca oraz powiązana z nią funkcja komunikacyjna2. Funkcję 
1  Autor jest absolwentem prawa oraz studentem administracji WPiA UJ, aplikantem radcowskim II roku 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

2  M. Kępiński, I. Nestoruk, Oznaczenia Odróżniające [w:] System Prawa Prywatnego Tom 15 Prawo 
konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 216.
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odróżniającą należy rozumieć jako zdolność wyróżnienia opatrzonego tytułem utworu 
spośród pozostałych utworów. Oprócz tej najważniejszej funkcji wskazuje się na peł-
nienie przez tytuł roli reklamowej oraz estetycznej. Utwór będąc rezultatem twórczej 
działalności artystycznej może również wykazywać indywidualne cechy i podlegać 
ochronie na gruncie prawa autorskiego.

Pojęcie tytułu w prawie polskim nie stanowi jednolitej kategorii. W żadnym akcie 
prawnym nie został on uregulowany w postaci definicji legalnej. W praktyce słowo tytuł 
może być rozumiane jako nazwa służąca do określenia szeregu desygnatów znacznie 
różniących się od siebie3. Najczęściej jednak określenie to kryje oznaczenie utworu, 
w wypadku zaś tytułu prasowego stanowi on oznaczenie pewnego utworu o charak-
terze tekstowym zarówno w formie wydania papierowego jak i elektronicznego. Tytuł, 
jako stanowiący charakterystyczne odznaczenie pozwalające na identyfikację wyda-
wanego produktu, stanowi jeden z ważniejszych elementów działalności gospodar-
czej wydawcy publikacji. Rodzi się więc naturalna potrzeba zabezpieczenia interesów 
wydawcy tytułu na gruncie prawa. Ustawa Prawo Prasowe4 zawiera pojęcie „ochrony 
prawa do istniejącego tytułu prasowego”. Jednak głównym jej wyrazem na podstawie 
wspomnianej ustawy jest obowiązek dokonania rejestracji tytułu. Przepisy prawa pra-
sowego nie dają wystarczająco silnej podstawy do dochodzenia ochrony naruszonych 
interesów majątkowych. Odpowiednich środków ochrony należy doszukiwać się więc 
w przepisach regulujących ochronę praw niematerialnych, dóbr osobistych oraz zwal-
czania nieuczciwej konkurencji. Takie jest również aktualne stanowisko doktryny5.

2. Tytuł prasowy na gruncie ustawy Prawo Prasowe

Tytuł prasowy stanowi jeden z rodzajów tytułu. Legalna definicja tytułu prasowego nie 
została wprowadzona w żadnym akcie normatywnym6. Tytuł prasowy pełni również 
funkcję indywidualizującą jako określenie periodyku i jego powiązanie z konkretnym 
wydawcą oraz komunikacyjną7, poprzez możliwość informowania o zakresie i tematyce 
publikacji np. przez umieszczenie nazwy branży, której tematykę periodyk porusza. 
Tytuł prasowy, oprócz bycia nazwą oznaczonej publikacji prasowej, ma również pełnić 
funkcje reklamowe poprzez przyciągnięcie uwagi czytelnika, szczególnie poprzez wy-
różniający się charakter lub układ graficzny. Stanowi również oznaczenie prasy, której 
legalna definicja została zawarta w art. 7 ust. 2 pkt. 1 Prawa Prasowego 

prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej 
całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo 
nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy 
agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz 

3  Ibidem.
4  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z późn. zm.) zwana dalej Prawo 
Prasowe lub u.pr. pras.

5  Postanowienie SA w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r. sygn. VI ACa 133/15, LEX nr 2115407.
6  K. Drozdowicz, Ochrona tytułu prasowego w myśl przepisów prawa autorskiego, MoP 8/2013, s. 416.
7  J. Sobczak, Prawo Prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 704.
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kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postę-
pu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz 
tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą 
druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również 
zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską8.

Tytuł prasowy stanowi zatem oznaczenie odróżniające, którego desygnatem są cza-
sopisma, dzienniki oraz „inne publikacje prasowe” mieszczące się w przedmiocie de-
finicji prasy z art. 7 Prawa Prasowego. W praktyce jednak pojęcie „tytuł prasowy” 
jest określeniem głównie dzienników lub czasopism. Co więcej, istnieją zdecydowane 
głosy by pojęcie tytułu prasowego na podstawie prawa prasowego ograniczyć jedynie 
do tytułów dzienników i czasopism9.

W doktrynie wskazuje się, że kolektywny charakter tytułu prasowego zapewnia 
ochronę nie tylko pojedynczego jednostkowego wydania, ale również serii wydaw-
niczej, a także każdego kolejnego wydania egzemplarza periodycznej publikacji10. Jak 
wskazuje się w doktrynie tytułem prasowym może być również tytuł działu lub rubryki 
w dzienniku lub czasopiśmie11. Koniecznością dokonania rejestracji tytułu prasowego 
objęta będzie również strona internetowa, jeżeli jej układ lub charakter pozwala ją za-
kwalifikować jako prasę w rozumieniu art. 7 Prawa Prasowego. Ponadto, choć wskazuje 
się na istnienie sporów co do pojęcia tytułu prasowego, „na ogół obejmuje się tym po-
jęciem zarówno określenie dziennika lub czasopisma jako jednostki wydawniczej, jak 
i przedsiębiorstwa wydawniczego, a także nazwę własną dziennika lub czasopisma”12. 
Jak widać brak legalnej definicji tytułu prasowego pozwala na objęcie tym określeniem 
szerokiego spektrum podmiotów, wykraczającego poza podmioty stanowiące publika-
cje prasową sensu stricto. W wypadku wynikających z braku definicji legalnej wątpli-
wości, o kwalifikacji oznaczenia jako tytułu może rozstrzygać umieszczenie oznacze-
nia w miejscu zwyczajowo przyjętym13, czyli zdaniem komentatorów w górnej części 
okładki lub czasopisma14. Ponieważ brak jest w prawie polskim legalnej definicji tytułu, 
obowiązkiem wydawcy jest takie jego eksponowanie, które nie pozwoli na wątpliwości 
co do charakteru oznaczenia jako tytułu oraz zapewni jego jednoznaczne powiązanie 
z konkretnym wydawcą15.

Na gruncie prawa polskiego tytuł prasowy jako jedyny rodzaj tytułu doczekał się 
rozbudowanej regulacji prawnej w postaci przepisów wprowadzających postępowanie 
rejestracyjne tytułów prasowych na podstawie ustawy Prawo Prasowe16.

8  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z późn. zm.).
9 J. Sobczak, Prawo Prasowe..., s. 689‒690.
10  K. Drozdowicz, Ochrona tytułu…, s. 416.
11  Ibidem.
12  E. Ferenc-Szydełko, Prawo Prasowe Komentarz, Warszawa 2008, s. 144.
13  Wyrok SN z dnia 21 lutego 2008 r sygn. III CSK 264/07 LEX nr 465952.
14  E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013, 
s. 167.

15  Ibidem, s. 168.
16 M. Kępiński, I. Nestoruk, Oznaczenia… [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 226.
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Procedura rejestracji tytułu prasowego jest uregulowana w rozdziale 4 „Orga-
nizacja działalności prasowej Prawa Prasowego”. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 
Prawo Prasowe: „Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie 
wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym «organem reje-
stracyjnym»”17. Zgodnie z art. 21 powyższej ustawy sąd odmówi rejestracji jeżeli „jej 
udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu 
prasowego”18. W literaturze problematyczne stało się wprowadzone w tym przepisie 
sformułowanie „prawo do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego”. Użycie 
takiego określenia może sugerować istnienie na gruncie prawa prasowego, odrębne-
go dobra prawnego w postaci „prawa do tytułu prasowego”. Przekonanie to może 
wzmacniać kognicja organu rejestracyjnego, która obejmuje obowiązek formalnego 
badania istnienia na rynku tytułu zarejestrowanego wcześniej, podobnego lub zbli-
żonego do tytułu, który został zgłoszony do rejestracji. Celem takiego badania jest 
zapobieżenie sytuacji, w której na rynku funkcjonowałoby kilka tytułów o jednakowej 
lub zbliżonej nazwie, oraz zapobieżenie zarejestrowaniu tytułu, który naruszałby 
prawa wydawców publikacji o identycznym tytule19. Zbieżność ma również w tym 
wypadku szersze znaczenie niż pojęcie prostej identyczności tytułu20. W wypadku 
stwierdzenia istnienia takiego tytułu, organ zobligowany jest do odmowy rejestracji 
tytułu później zgłoszonego.

Przekonanie o istnieniu odrębnego prawa do tytułu może również wzmocnić trak-
towanie tytułu jako odrębnego przedmiotu obrotu gospodarczego przez orzecznictwo21 
oraz doktrynę22. Nie jest to jednak wniosek uzasadniony. Chociaż, jak wykazuje się 
w doktrynie i orzecznictwie, podstawową rolą obowiązku rejestracyjnego jest unie-
możliwienie funkcjonowania na rynku identycznych lub zbliżonych nazw publikacji 
prasowych, nie uprawnia on ani nie tworzy nowego dobra prawnego, jakim byłoby od-
rębne prawo do tytułu23. Prawo Prasowe nie zajmuje się problematyką prawa do tytułu 
prasowego, zaś orzecznictwo wskazuje, że ochrona praw osób „uprawnionych” do po-
sługiwania się nazwą używaną do oznaczenia publikacji musi być dokonana na pod-
stawie innych przepisów prawnych24. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 
12 marca 2013 r. wyraźnie stwierdził: „Sama rejestracja dziennika czy czasopisma nie 
przesądza o prawie do tytułu prasowego i nie rozstrzyga o kolizji lub jej braku z innymi 
prawami przysługującymi do tego tytułu osobom trzecim”25. Głównym celem regulacji 
Prawa Prasowego jest zapobieżenie wprowadzenia w błąd co do tożsamości wydawcy 

17  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z późn. zm.).
18  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z późn. zm.).
19  E. Ferenc-Szydełko, Prawo Prasowe Komentarz…, s. 145.
20  Ibidem.
21  Np. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 marca 2002 r. sygn. I CKN 540/00, OSNC 2003/2/29.
22  E. Ferenc-Szydełko, Prawo Prasowe Komentarz…, s. 146.
23  M. Kępiński, I. Nestoruk, Oznaczenia… [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 229.
24  Tak np. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 marca 2013 r. sygn. I ACa 1091/12 LEX 
nr 1306052.

25  Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 marca 2013 r. sygn. I ACa 1091/12 LEX nr 1306052.
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i periodyku26. Powoduje to sytuacje, w której nawet zgłoszenie do rejestracji tytułu 
zbieżnego z tytułem wcześniejszym przez tego samego wydawcę może skończyć się 
odmową wpisu do rejestru27. Ponieważ jednak przepisy Prawa Prasowego skierowane 
są głównie na ochronę czytelników przed wprowadzeniem w błąd28, Prawo Prasowe nie 
daje żadnych uprawnień wydawcy (przeważnie za uprawnionego do tytułu uznaje się 
wydawcę periodyku) do ochrony jego interesów gospodarczych. Co więcej, dokonanie 
rejestracji, zdaniem większości komentatorów, nie jest traktowane nawet jako „gwa-
rancja, że posługiwanie się zarejestrowanym tytułem nie narusza niczyich praw”29. 
Rejestracja nie może być również traktowana jako czynność konwalidująca ewentualne 
naruszenie uprawnień innych podmiotów w zakresie korzystania z tytułu30. Rejestra-
cja jedynie zapewnia o braku wcześniejszego tytułu zarejestrowanego identycznego 
do tytułu zgłoszonego do rejestracji. Wszelkie inne kwestie związane z ochroną tytu-
łów prasowych mogą być rozstrzygane w drodze postępowań sądowych31. Ułomność 
ochrony istniejących tytułów prasowych na gruncie Prawa Prasowego pogłębia fakt, 
że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2011 roku w prawie 
prasowym zniesiona została sankcja za wydawanie tytułu prasowego bez rejestracji32. 
Taka sytuacja znacznie ogranicza możliwość ochrony przed nieuczciwymi praktykami 
rynkowymi na gruncie przepisów prawa prasowego, choć rolę taką wielokrotnie pod-
kreślano na gruncie starszego orzecznictwa33.

W obecnym stanie prawnym postępowanie rejestrowe oparte na przepisach Prawa 
Prasowego nie może zapewnić nawet minimalnego standardu ochrony przedsiębiorcom 
działającym na rynku prasy. W praktyce większość sporów o ochronę tytułu prasowego 
toczy się obecnie w oparciu o Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawę 
prawo własności przemysłowej34.

3. Ochrona tytułu prasowego na podstawie przepisów Ustawy o Zwalczaniu 
Nieuczciwej Konkurencji

Niedoskonałości ustawy Prawo Prasowe mogą być częściowo rekompensowane przede 
wszystkim na gruncie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji35. Tytuł pra-
sowy, jako oznaczenie wydawanego produktu w postaci periodyku, z powodzeniem 
może pełnić funkcje oznaczenia towaru w rozumieniu art. 10 UZNK. Co więcej, sze-

26 E. Ferenc-Szydełko Prawo Prasowe Komentarz…, s. 145.
27  M. Brzozowska-Pasieka, M. Olszyński, J. Pasieka, Prawo prasowe. Komentarz praktyczny, 2013 lex 
nr 9105, Komentarz do art. 20.

28  Postanowienie SN z 26 lipca 2007 r. sygn. IV KK 174/2007 OSG 2008 nr 3, poz. 17, s. 3.
29  M. Kępiński, I. Nestoruk, Oznaczenia… [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 229.
30  Ibidem.
31  E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu…, s. 168.
32  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2011 roku sygn. akt SK 42/09, Dz.U.2011.282.1660.
33  Np. postanowienie SN z 26 lipca 2007 r. sygn. IV KK 174/2007.
34  M. Kępiński, I. Nestoruk, Oznaczenia… [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 231.
35  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwana dalej UZNK.
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rokie rozumienie podmiotów objętych określeniem tytułu prasowego, zaprezentowane 
we wcześniejszej części niniejszego artykułu, obejmujące swoim znaczeniem również 
jednostkę wydawniczą lub przedsiębiorstwo wydawnicze pozwala, w szczególnych 
wypadkach, na dochodzenie ochrony tytułu prasowego na podstawie art. 5 UZNK 
tj. tytułu prasowego jako oznaczenia przedsiębiorstwa. 

Rozpoczynając rozważania o poszukiwaniu ochrony na podstawie przepisów usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, koniecznym staje się omówienie regulacji 
art. 3 ust. 1 UZNK. Przepis ten stanowi definicję czynu nieuczciwej konkurencji w ro-
zumieniu ustawy (funkcja definicyjna). Jego brzmienie jest następujące: „czynem nie-
uczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli 
zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Stanowi on klauzulę 
generalną przerzucającą na organ stosujący przepis konieczność kwalifikacji czynu w jej 
świetle36. Pełni również funkcje korygującą oraz uzupełniającą37. W ustępie drugim 
wspomnianego przepisu wymieniony został przykładowy katalog czynów nieuczciwej 
konkurencji. Dla wystąpienia czynu nieuczciwej konkurencji konieczne jest kumula-
tywne wystąpienie wszystkich wymienionych w tym przepisie przesłanek38, tj.: zwią-
zek z działalnością gospodarczą, sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami oraz 
zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta39.

Związek z działalnością gospodarczą stanowi jeden z istotnie dyskutowanych kwestii 
w świetle istniejącego sporu o to kto może być sprawcą deliktu nieuczciwej konkurencji. 
W doktrynie zarysowały się następujące stanowiska. Pierwsze z nich zakłada, że czyn 
nieuczciwej konkurencji może popełnić wyłącznie przedsiębiorca. Będzie się to jednak 
odnosiło do każdego przedsiębiorcy, nie tylko takiego, który pozostaje z przedsiębiorcą, 
którego interesy naruszono w stosunku konkurencji, tj. którego działania mogą wpłynąć 
na pozycję i sytuacje konkurenta. Drugie stanowisko zakłada, że czyn taki może popeł-
nić zarówno przedsiębiorca jak i osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Trzecie stanowisko kompromisowe pomiędzy dwoma wcześniejszymi zakłada, że delikt 
nieuczciwej konkurencji może popełnić zasadniczo przedsiębiorca, natomiast w wyjątko-
wych wskazanych w ustawie sytuacjach sprawcą naruszenia może być również podmiot 
nieprowadzący działalności gospodarczej: nie-przedsiębiorca40. Wydaje się, że trzecie 
stanowisko stanowi najwłaściwszą interpretację, w szczególności w kontekście brzmienia 
artykułów 11, 12 i 13 UZNK. Przewidują one, że zdefiniowanych w nich czynu może do-
konać „każdy”41. W wypadku tytułów prasowych zasadniczo naruszenia może dokonać 
inny przedsiębiorca w postaci wydawcy lub przedsiębiorcy oznaczającego swoje usługi 
lub towary w sposób mogący doprowadzić do pomyłki ze stosowanym wcześniej tytułem. 

36  M. Zdyb [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, War-
szawa 2011, s. 86; J. Szwaja, K. Jasińska [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, 
red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 137.

37  J. Szwaja, K. Jasińska [w:] Ustawa o zwalczaniu…, s. 137‒138.
38  E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu…, s. 51.
39  Ibidem.
40  Ibidem, s. 71
41  Ibidem, s. 72.
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Przesłanka sprzeczności z prawem stanowi kolejną konieczną przesłankę dla uzna-
nia danego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji. Przesłankę tę należy rozu-
mieć w sposób szeroki, obejmujący nie tylko sprzeczność z przepisami o charakterze 
państwowym, ale także sprzeczność z przepisami o charakterze dyscyplinarnym oraz 
normami poza systemowymi42. Art. 3 ust. 1 UZNK wyraźnie odróżnia sprzeczność 
z prawem od sprzeczności z dobrymi obyczajami43. W kwestii przesłanki naruszenia 
prawa, na rozwinięcie zasługuje sprzeczność z dobrymi obyczajami. Jest ona konieczną 
przesłanką dla uznania za czyn nieuczciwej konkurencji naruszenia przepisów umów 
zawartych między przedsiębiorcami44. Nie jest to pojęcie zdefiniowane. Jego zdefinio-
wanie wymaga odniesienie się do realiów konkretnej sytuacji. Obecnie przeważa pogląd 
o konieczności ich interpretacji wg podejścia ekonomiczno-społecznego. Nie chodzi 
zatem o przestrzeganie dobrych obyczajów w sensie ogólnym, ale o przestrzeganie 
dobrych obyczajów o charakterze „kupieckim” tj. wymaganych od przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą45. Zachowanie naruszające może mieć zarówno 
charakter działania, jak i zaniechania.

Nie każde jednak zachowanie spełniające powyższe przesłanki będzie stanowić czyn 
nieuczciwej konkurencji. Koniecznym warunkiem jest by działania związane z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą oraz sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami naru-
szały lub zagrażały interesowi przedsiębiorcy. Pojęcie naruszenia interesu jest rozumiane 
w sensie ekonomicznym jako narażenie na szkodę. Większość poglądów przechyla się też 
do zawężenia pojęcia interesu jedynie do interesów majątkowych. Wiąże się to z koniecz-
nością posiadania przez interes pewnej wartości majątkowej46. Nie może być on jednak 
utożsamiany z samym zaistnieniem szkody47. Zgodnie z uchwałą SN „pojęcie ochro-
ny interesów przedsiębiorcy jest określone stanem korzystnie już ukształtowanym dla 
przedsiębiorcy bądź takim stanem, który dopiero w przyszłości może dla niego stanowić 
źródło korzyści rzeczywistych lub tylko oczekiwanych48”. Naruszeniem interesu będzie 
takie działanie, które zapewni naruszającemu przewagę nad konkurentem. W przypad-
ku tytułów prasowych, przewagą taką z pewnością będzie czerpanie korzyści z renomy 
wcześniejszego tytułu bez konieczności wypromowania nowego tytułu, jak i czerpanie 
zysków z renomy tytułu wcześniejszego. Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
nie będą chronić pozycji wydawcy, jeżeli konkurent naruszy jego interes w drodze dozwo-
lonych i legalnych działań49. Artykuł 3 UZNK będzie zapewniał przedsiębiorcom ochronę 
w wypadku, gdy nie będzie można zastosować przepisów regulujących stypizowane czyny 
nieuczciwej konkurencji chroniących używane oznaczenia publikacji prasowych.

42  M. Zdyb [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu…, s. 99.
43  J. Szwaja, K. Jasińska [w:] Ustawa o zwalczaniu…, s. 144.
44  E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu…, s. 56.
45  J. Szwaja, K. Jasińska [w:] Ustawa o zwalczaniu…, s. 160.
46  Ibidem, s. 172.
47  M. Zdyb [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu…, s. 101.
48  Uchwała SN z 23.02.1995 r., III CZP 12/95 OSNC 1995/5/80 (podobnie OSN z 4 listopada 2011 r. 
sygn. I CSK 796/10 LEX nr 1095811).

49  J. Szwaja, K. Jasińska [w:] Ustawa o zwalczaniu…, s. 173.
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Jak wspomniano we wcześniejszej części pracy, do naruszenia interesów wydawcy 
odnośnie uprawnienia do czerpania korzyści z wydawanego tytułu prasowego, zasto-
sowanie znajdzie spośród przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
przede wszystkim art. 10 UZNK a w wąskim zakresie i w specyficznych sytuacjach 
także art. 5 UZNK. Ochrona na podstawie art. 10 UZNK wyprowadzana jest w sposób 
pośredni ze sformułowania zakazującego takiego oznaczenia towarów, które wprowa-
dzałoby w błąd co do jego pochodzenia50. Taką funkcję może pełnić tytuł prasowy51. 
Przepisy UZNK znajdą zastosowanie zwłaszcza w sytuacji, gdy oznaczenie towaru 
z różnorakich przyczyn nie zostało zgłoszone do rejestracji jako znak towarowy, na-
tomiast jest używane w obrocie. Niezarejestrowany w Urzędzie Patentowym tytuł 
prasowy z pewnością można uznać za szczególną formę niezarejestrowanego znaku 
towarowego służącego oznaczeniu towarów, w tym wypadku prasy52. Art. 10 UZNK 
ma przede wszystkim za zadanie zapewnić pewność co do pochodzenia przedsiębior-
stwa, a w wypadku tytułów prasowych od konkretnego wydawcy. To właśnie funkcja 
odróżniająca stanowi główną podstawę dla zastosowania do ochrony tytułu prasowego 
art. 10 UZNK53. Stanowi to istotną informację o cesze towaru, która może mieć bez-
pośredni wpływ na zakup oznaczonego danym tytułem periodyku54. Ustawodawca 
rozszerzył powyższą ochronę nie tylko na oznaczenia opisowe, ale również na inne sym-
bole mogące wskazywać na pochodzenie periodyku55. W praktyce więc, uprawniony 
do używania wcześniejszego tytułu wydawca będzie mógł domagać się od użytkownika 
późniejszego zaprzestania korzystania także że skrótów, godeł i innych symboli, które 
mogłyby doprowadzić do pomyłki poprzez mylne wrażenie pochodzenia od uprawnio-
nego wydawcy. W przeciwieństwie do omówionych w dalszej części artykułu znaków 
towarowych, ochrona oznaczenia towarów nie wymaga formalnej rejestracji a jedynie 
faktycznego używania w obrocie danego oznaczenia. Używanie to musi mieć formę 
rzeczywistą, czyli musi być faktycznie używany do oznaczeń towarów, ich identyfika-
cji, reklamy itd. Korzystanie w sposób ciągły oznacza, że oznaczenie towaru danym 
symbolem nie może miech charaktery wyłącznie incydentalnego.

Ocenę czy używanie danego oznaczenia może doprowadzić do pomyłki w dzie-
dzinie pochodzenia periodyku należy oceniać uwzględniając całokształt okoliczno-
ści. Za podstawę dokonywanej oceny należy przyjąć model przeciętnego konsumenta, 
który jest należycie ostrożny i uważny56. Nie jest to pojęcie wyraźnie sprecyzowane, 
dlatego to do organów stosujących prawo będzie należeć właściwa ocena, czy klient 
jest należnie poinformowany, uważny i ostrożny57. W praktyce szczególną uwagę na-
leży zwrócić na sytuację, w której umieszczone w górnym punkcie okładki oznaczeń 

50  J. Kępiński, M. Kępiński, Oznaczenia Odróżniające [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 201.
51  M. Kępiński, I. Nestoruk, Oznaczenia… [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 221.
52  A. Michalak [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu…, s. 274.
53  M. Kępiński, I. Nestoruk, Oznaczenia… [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 222.
54  A. Michalak [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu…, s. 275.
55 M. Kępiński, J. Kępiński, I. Wiszniewska [w:] Ustawa o zwalczaniu…, s. 371.
56  Ibidem, s. 430.
57  E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu…, s. 170.



Michał Gregorczyk

48 

identycznych lub podobnych do używanego tytułu prasowego, które spowodowałoby, 
że dokładający przeciętną w wypadku zakupu periodyku staranność klient byłby myl-
nie przeświadczony o nabyciu tytułu pochodzącego od innego wydawcy. Oznacza to, 
że niedozwolone jest stosowanie symboli i oznaczeń, które przez swój wygląd kolorysty-
kę itp. doprowadziłoby do mylnego skojarzenia z innym tytułem. Zakazane jest również 
takie oznaczanie, które pomimo zaznaczenia istniejących różnic pomiędzy tytułami, 
mogłyby doprowadzić do mylnego odczucia pochodzenia od tego samego wydawcy58. 
Oczywiście uprawniony do wcześniejszego tytułu musi zapewnić poprzez odpowiednie 
eksponowanie i korzystanie zaistnienie wśród klientów skojarzenia pomiędzy tytułem 
a uprawnionym wydawcą. Z tego powodu tytuł musi być wyraźnie oddzielony od pozo-
stałych oznaczeń występujących na stronie tytułowej oraz umieszczony we właściwym 
miejscu tj. na górnej części strony. Wydawca nie powinien umieszczać innych oznaczeń 
w sposób sugerujący, że mogą pełnić funkcje tytułu. Ponieważ możliwość wprowa-
dzenia w błąd obejmuje konieczność prowadzenia działalności rodzajowo zbliżonej, 
kwestie naruszenia należy rozpatrywać poprzez pryzmat rynku prasowego. Wydaje 
się, że zawężenie zakresu rynku do czasopism odnoszących się do danej branży lub 
tematyki nie spełniałoby w sposób wystarczający funkcji ochronnej interesów wydawcy, 
choćby przez możliwość zmniejszenia renomy wydawanego pisma branżowego w wy-
padku istnienia tytułów prasowych o zbliżonym tytule, lecz nieco odmiennej tematyce. 
Zatem dla badania zdolności naruszenia interesów przedsiębiorcy właściwe wydaje 
się jego badanie w skali całego rynku prasowego na danym terytorium. W wypadku 
stwierdzenia kolizji pomiędzy oznaczeniami, pierwszeństwo należy przyznać temu 
z wydawców, który pierwszy rozpoczął korzystanie z tytułu.

Jak wcześniej wspomniano, w pewnym stopniu do ochrony tytułów prasowych 
wykorzystywany być może artykuł 5 UZNK. Będzie to miało znaczenie szczególnie 
w sytuacji, gdy nazwa funkcjonująca jako tytuł prasowy będzie równocześnie używana 
przez wydawcę jako oznaczenie przedsiębiorstwa, pod którym prowadzi działalność go-
spodarczą (sytuacja taka występuje np. w przypadku tygodnika „Polityka” wydawanego 
przez spółdzielnię Polityka). Niejednokrotnie praktyka oznaczania wydawcy tytułem 
wydawanego przez niego periodyku ma miejsce w wypadku wydawców lokalnych59. 
W taki wypadku ciężko jest oddzielić hipotezy art. 10 i 5 UZNK. Zgodnie z art. 5 UZNK 
„czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może 
wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, go-
dła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, 
zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa”60. Chociaż w przepisie użyte 
zostało określenie „nazwa handlowa” należy pod nim rozumieć wszelkie oznaczenie 
określające przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo61. Chociaż przepis ten według domi-
nującego stanowiska nie zapewnia ochrony oznaczeniom towarów, to w wypadku, gdy 
są one tożsame z nazwą handlową, może dojść do kumulacji ochrony na podstawie 
58  Ibidem, s. 166.
59 J. Kępiński, M. Kępiński, Oznaczenia Odróżniające [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 220.
60  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
61  E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu…, s. 91.
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obydwóch przepisów62. Dodatkowo, w wypadku identyczności oznaczenia przedsiębior-
cy z firmą, powstanie możliwość dodatkowej ochrony na podstawie przepisów o ochro-
nie prawa do firmy63. Samo oznaczenie przedsiębiorstwa rozciąga się na szerszy zakres 
desygnatów niż określenie nazwa przedsiębiorstwa64. Może ono obejmować zarówno 
znaki słowne jak i graficzne oraz inne charakterystyczne oznaczenia, w tym symbole 
pełniące funkcje tytułu prasowego wydawanego periodyku. Może to nastąpić nawet 
w wyniku zwyczajowego określenia wydawcy przez konsumentów tytułem wydawane-
go czasopisma65. Podobnie jak oznaczenie towarów, oznaczenie przedsiębiorstwa musi 
być, dla uzyskania ochrony, używane66. Używanie musi mieć charakter rzeczywisty, 
czyli oznaczenie musi faktycznie występować w obrocie a nie być jedynie zarejestro-
wane. Uprawnienie do uzyskania ochrony przysługuje temu z przedsiębiorców, który 
pierwszy rozpoczął korzystanie z oznaczenia. 

W kontekście ochrony tytułów prasowych, podobnie w jak omówionym wyżej ar-
tykule 10 UZNK, ważną funkcję pełni sankcjonowanie wprowadzenia odbiorcy w błąd 
co do pochodzenia. Z wprowadzeniem w błąd mamy do czynienia w sytuacji, w której 
klient skojarzy oznaczenie z innym przedsiębiorcą i wystąpi przez to potencjalna moż-
liwość pomyłki pomiędzy używającym a uprawnionym do wcześniejszego tytułu67. 
Przesłanka ta jest zachowana także wtedy, gdy klient może uznać dwa przedsiębiorstwa 
za powiązane ze sobą68. Najczęściej jednak na rynku prasowym używanie w nazwie 
podobnych treści np. „Dziennik” nie rodzi automatycznie możliwości pomyłki69.

Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji można wyróżnić dwa 
stanowiska odnoszące się do charakteru prawa do oznaczenia (w tym tytułu pra-
sowego). Pierwsze z nich zakłada, że przepisy UZNK nie konstruują nowego prawa 
do oznaczenia a jedynie udzielą ochrony o charakterze deliktowym. Na podstawie 
tego stanowiska ochrona opiera się jedynie na sankcji za określone zachowanie a nie 
za naruszenie odrębnego prawa podmiotowego70. Drugie stanowisko zakłada ist-
nienie odrębnego prawa podmiotowego do tytułu na podstawie przepisów UZNK71. 
Stanowisko to wzmacniane jest faktem, że istnieje możliwość dysponowania oznacze-
niem w tym poprzez upoważnienie do korzystania z oznaczenia osób trzecich. Oprócz 
tego określenie „prawo do tytułu prasowego” spotykane jest również w praktyce 
sądowej. Wskazuje się również, że tytuł może stanowić odrębny od utworu przed-
miot obrotu72. Chociaż najczęściej prawo do tytułu prasowego określa się jako dobro 

62  Ibidem, s. 92.
63  M. Kępiński [w] Ustawa o zwalczaniu…, s. 282.
64  E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu…, s. 97.
65  Ibidem, s. 98.
66  M. Kępiński [w] Ustawa o zwalczaniu…,s. 292.
67  E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu…, s. 106.
68  Ibidem, s. 106.
69  M. Kępiński [w] Ustawa o zwalczaniu…, s. 289.
70  E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu…, s. 111.
71  Ibidem, s. 112; tak M. Kępiński [w] Ustawa o zwalczaniu…, s. 300.
72  G. Tylec, Ochrona tytułu utworu w prawie polski, rozdz. III 2006 Lex nr 59290, 30.12.2016.
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osobiste przynależące do konkretnej osoby73, wydaje się więc, że przyjęcie stanowiska, 
na podstawie którego przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kreują nowe 
prawo podmiotowe z kategorii dóbr intelektualnych, stanowiłoby znaczne ułatwienie 
dla posługiwania się w obrocie tytułem prasowym.

Niezależnie od przyjęcia któregokolwiek ze wcześniejszych stanowisk, przepisy ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dają wystarczająco silną podstawę dla dochodzenia 
ochrony tytułu w postaci oznaczenia należącego do konkretnego wydawcy. Uregulowania 
prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji dają podstawy do wyciągania analogii dla 
ochrony tytułów prasowych z przepisów chroniących oznaczenia na podstawie UZNK74.

4. Ochrona na podstawie przepisów Prawa Własności Przemysłowej

Drugą z możliwych dróg ochrony tytułu prasowego jest jego rejestracja jako znaku 
towarowego dla oznaczania prasy. Zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysło-
wej75 (art. 120 ust. 1) „znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można 
przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia 
towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”76. Wśród 
dopuszczalnych oznaczeń mieszczą się zatem zarówno tytuły słowne, jak i oznaczenia 
słowno-graficzne pełniące funkcje tytułu. Ograniczenia i przeszkody w możliwości 
rejestracji znaku towarowego ujęte zostały w art. 1291‒1321 PWP. Wśród przeszkód 
wymienić należy zakaz udzielania prawa ochronnego na znaki towarowe identyczne 
lub podobne do wcześniej zarejestrowanych lub zgłoszonych znaków dla danego typu 
towarów. Oznacza to, że dokonanie rejestracji tytułu prasowego jako znaku towaro-
wego da uprawnionemu faktyczną wyłączność na korzystanie z tytułu na obszarze ob-
jętym ochroną na podstawie prawa ochronnego. W świetle wcześniejszych rozważań 
o ochronie oznaczeń należy zauważyć, że wcześniejsze używanie oznaczenia przez 
innego wydawcę nie będzie stanowić przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego 
na dany tytuł. Wcześniej korzystający może powoływać się natomiast na naruszenie 
jego dóbr osobistych do tytułu i w ten sposób domagać się odmowy udzielenia pra-
wa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 1321 ust. 1 pkt. 1 PWP (dawniej 
art. 131 PWP). Tytuł prasowy dla rejestracji jako znak towarowy musi charakteryzo-
wać się dostateczną zdolnością odróżniającą, czyli być wystarczająco charakterystycz-
ny dla możliwości identyfikacji pisma w obrocie77. Nie będą miały takiej zdolności 
oznaczenia o charakterze wyłącznie informacyjnym. Zdolność taką może jednak 
nabyć, w sposób wtórny, oznaczenie, które poprzez ciągłe używanie zdobyło cechę 
wyróżniająca w świadomości klientów78. 

73  Wyrok SN z dnia 24 września 2008 r sygn. II CSK 126/08, OSNC-ZD 2009/2/58.
74  M. Kępiński [w] Ustawa o zwalczaniu…, s. 290.
75  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zwana dalej PWP.
76  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. 
77  U. Promińska, M. du Vall, E. Nowińska, Prawo Własności Przemysłowej, Warszawa 2011, s. 275.
78  Ibidem, s. 282.
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Podobnie jak na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jedną z głów-
nych przyczyn udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest zapobieżenie wpro-
wadzeniu klientów w błąd co do pochodzenia towarów. W wypadku prasy będzie to re-
alizowane poprzez odmowę udzielenia prawa ochronnego na tytuły prasowe, które 
mogłyby doprowadzić do pomyłki ze zgłoszonymi wcześniej tytułami.

Konieczność ochrony zarejestrowanych znaków powoduje, że na podstawie 
art. 1321 PWP, między innymi, że co do zasady nie można zarejestrować znaku towa-
rowego, jeżeli wcześniej zgłoszono lub zarejestrowano znak identyczny lub podobny 
dla towarów identycznych lub podobnych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę 
na brzmienie uchylonego już artykułu 132 ust. 4 PWP, który w kontekście tytułów pra-
sowych wprost dopuszczał możliwość udzielenia prawa ochronnego na tytuły prasowe, 
które zawierały nazwy zwyczajowo występujące w obrocie prasowym np. „Gazeta”, 
„Tygodnik”, jeżeli można było odróżnić je od siebie w obrocie. Pomimo uchylenia tego 
artykułu w wyniku nowelizacji z grudnia 2015 r., dopuszczalność rejestracji znaków 
zawierających nazwy używane powszechnie w obrocie prasowym dla różnych podmio-
tów, powinno być uważane w dalszym ciągu za dopuszczalne. 

Pomiędzy obydwoma ustawami mogą zachodzić zależności zarówno w postaci ku-
mulacji ochrony, jak i kolizji pomiędzy ich przepisami. Doktryna zgodna jest, że ku-
mulacja ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa 
własności przemysłowej jest jak najbardziej dopuszczalna79. Taka kumulacja wystąpi 
szczególnie w sytuacji tzw. znaków firmowych, czyli znaków towarowych używanych 
jako oznaczenie przedsiębiorstwa, jak i w wypadku używania tytułów prasowych, 
na które udzielono prawa ochronnego. W takiej sytuacji przepisy ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji mogą pełnić funkcję uzupełniającą dla ochrony zarejestrowa-
nego znaku towarowego. W takim wypadku uprawnionym przysługiwałyby zarówno 
roszczenia wynikające z ustawy PWP, jak i art. 18 UZNK.

Oprócz kumulacji na gruncie obu ustaw mogą również pojawić się kolizje pomiędzy 
znakami zarejestrowanymi a znakami używanymi. W takim wypadku należy przyznać 
pierwszeństwo oznaczeniom, które były używane wcześniej. Jak wyżej wspomniano, 
używanie niezarejestrowanego znaku nie będzie stanowić przeszkody dla rejestracji 
znaku towarowego, zaś używający wcześniej oznaczenia, będzie mógł domagać się 
wyłącznie zaprzestania naruszania jego praw poprzez zakaz używania znaku80.

5. Tytuł prasowy jako dobro osobiste 

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 24 września 2008 r.81 tytuł prasowy stanowi dobro oso-
biste i zastosowanie do niego znajdują przepisy kodeksu cywilnego82 chroniące dobra 
osobiste. Stanowią one szczególną kategorię dóbr osobistych o charakterze autorskim 

79  J. Kępiński, M. Kępiński, Oznaczenia Odróżniające [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 210.
80  Ibidem, s. 214.
81  Wyrok SN z dnia 24 września 2008 r. II CSK 126/08 OSNC-ZD 2009/2/58; tak też SA w Poznaniu 
w wyroku z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt I ACa 795/12, LEX nr 1264394.

82  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), dalej zwany KC.
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i intelektualnym83. Odnosi się to również do tytułów stanowiących dobra osobiste osób 
prawnych. Stosując analogie do przepisów prawa autorskiego domniemuje się, że prawo 
do tytułu przysługuje wydawcy84. Prawo do tytułu przysługuje wydawcy, zarówno jako 
osobie fizycznej, jak i wówczas, gdy mamy do czynienia z osobą prawną (na podstawie 
art. 43 KC)85. Ochronie na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych i prawa 
autorskiego mogą również podlegać tytuły nie wykazujące cech twórczości86.

Podobnie jak w wypadku tytułu prasowego, brak jest legalnej definicji dobra oso-
bistego87. W charakterystyce dóbr osobistych występują dwie koncepcje. Starsza, na-
zywana koncepcją monistyczną, zakłada istnienie jednego prawa do dobra osobistego, 
często traktowane jako chroniące wiele różnych dóbr osobistych88. Druga, obecnie 
przeważająca koncepcja, zakłada istnienie wielu różnych dóbr osobistych (koncepcja 
pluralistyczna)89. Spośród wielu prób zdefiniowania dobra osobistego wyłania się zestaw 
wspólnych cech charakteryzujących dane dobro takich jak: niematerialny charakter, 
powiązanie z osobą uprawnionego oraz jego ochronę na podstawie istniejącego prawa 
podmiotowego90 (chociaż liczne są głosy charakteryzujące ją jako ochronę deliktową)91. 
Jest to prawo bezwzględne skuteczne erga omnes. By dobro uznać za dobro osobiste 
w rozumieniu art. 23 KC potrzebne jest nie tylko subiektywne odczucie uprawnio-
nego, ale również obiektywne przekonanie społeczeństwa. Podejście obiektywne dla 
oceny istnienia dobra osobistego jest również dominujące we współczesnej doktrynie 
prawnej92. Opiera się ona na przywiązywaniu wagi także do obiektywnych przesłanek 
warunkujących prawo do dobra osobistego.

Zgodnie z art. 24 KC dla ochrony swojego dobra osobistego uprawniony może żądać 
zaniechania naruszeń oraz usunięcia skutków naruszenia, w tym złożenia oświadczenia 
odpowiedniej treści i formie oraz żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpo-
wiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny na zasadach określonych w kodeksie.

Tytuł prasowy z pewnością stanowi intelektualne dobro osobiste, najczęściej po-
wiązane z osobą wydawcy. Kłopot w uznaniu tytułu prasowego stanowi wykazywana 
często konieczność nieprzenoszalności dóbr osobistych. Tymczasem tytuł prasowy, 
jako przedmiot obrotu gospodarczego, może być z powodzeniem przedmiotem obrotu 
handlowego, w tym przenoszenia prawa do wykorzystywania tytułu na inne osoby. 
Tytuł, jako oznaczenie indywidualizujące produkt na rynku prasowym, stanowi bez-
pośredni łącznik między periodykiem a konsumentem. Wydaje się jednak, że pomimo 

83 K. Czub, Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne, rozdz. I, 2011, Lex 
nr 135140, 30.12.2016.

84  G. Tylec, Ochrona tytułu utworu w prawie autorskim i prawie prasowym, 2006 Lex nr 52405, 30.12.2016.
85  Ibidem.
86  Ibidem.
87  K. Czub, Prawa osobiste…
88 A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste osób prawnych, 2005, Lex nr 48721, 30.12.2016.
89  Więcej w ibidem oraz K. Czub, Prawa osobiste…
90  Więcej w K. Czub, Prawa osobiste…
91  A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste…
92  K. Czub, Prawa…
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kontrowersji, prawo do tytułu prasowego jako wyraz więzi łączącej wydawcę z wydawa-
nym przez niego periodykiem może być traktowane jako dobro osobiste przynależne 
wydawcy prasowemu.

6. Tytuł prasowy jako przedmiot prawa autorskiego

W kwestii tytułu jako dobra chronionego przez prawo autorskie ważnym wyróżnikiem 
jest posiadanie przez tytuł wartości twórczej (przesłanka twórczości). Oznacza ono, 
że tytuł musi wykazywać się oryginalnością oraz nowością, będącymi rezultatem pra-
cy twórczej. Tytuł prasowy zatem musi dla uzyskania ochrony wykazać się jako rezul-
tat działalności twórczej i intelektualnej autora (chociaż niekiedy starsze orzecznictwo 
nie wymagało dla ochrony tytułu posiadania cech twórczości)93. W wypadku uznania, 
że tytuł spełnia warunki uznania go za twórcze, jego autorowi przysługiwałoby prawo 
do ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich. W przeciwnym wypadku moż-
liwa jest ochrona tytułu w ramach całości praw autorskich do utworu94. Autorskie prawo 
osobiste ma chronić więź autora z utworem oraz zapobiegać jego zniekształceniom wbrew 
woli twórcy. Autorskie prawa osobiste, ze względu na ich niezbywalność, mogą przyna-
leżeć wyłącznie do twórcy tytułu95. Autorskie prawa majątkowe pozwalają na ochronę 
majątkowych interesów twórców. Na podstawie art. 11 PrAut domniemuje się, że prawo 
do tytułu publikacji periodycznej przysługuje wydawcy. On też będzie uprawniony do do-
chodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

Podstawą dla ochrony tytułów prasowych prawem autorskim jest fakt zaistnienia 
twórczego zestawienia słów, jak i twórczego opracowania ich graficznego przedsta-
wienia. W ten sposób tytuł prasowy pełniący rolę oznaczenia prasy, podlega ochronie 
prawnoautorskiej96. Jako utwór, tytuł prasowy podlegałby ochronie od chwili ustalenia.

7. Podsumowanie

Podsumowując rozważania na temat charakteru prawnego tytułów prasowych stwier-
dzić należy, że istnienie ewentualnego prawa do tytułu musi opierać się na innych 
podstawach niż fakt rejestracji tytułu na podstawie Prawa Prasowego. Określenie prawa 
do tytułu prasowego użyte w kontekście ustawy Prawo Prasowe nie stanowi wystarcza-
jącej podstawy dla kreowania wniosków o nadaniu dysponentom osobistych uprawnień 
wynikających z rejestracji tytułu. Jak wyraża to zgodne stanowisko doktryny, doko-
nanie rejestracji tytułu prasowego nie powoduje powstania nowego prawa podmio-
towego. Ochrona praw osobistych i majątkowych wymaga od dysponenta oparcia się 
na innych podstawach prawnych. Należą do nich przepisy prawa cywilnego chroniące 
dobra osobiste, oraz reżimy ustaw prawo własności przemysłowej, prawo autorskie 
i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

93  G. Tylec, Ochrona tytułu…
94  K. Drozdowicz, Ochrona tytułu…, s. 418.
95  Ibidem.
96  G. Tylec, Ochrona tytułu…



Michał Gregorczyk

54 

Spośród możliwości prawnego dookreślenia charakteru tytułu prasowego, naj-
mniejsze kontrowersje wywołuje określenie tytułu prasowego jako dobra osobistego. 
W wielu wypadkach możliwe jest także zakwalifikowanie tytułu jako utworu arty-
stycznego, chronionego na podstawie przepisów zapewniających więź pomiędzy wy-
tworem a uprawnionym do niego dysponentem. Uprawnionym do tytułu najczęściej 
będzie wydawca danego periodyku. Pojawiające się na gruncie prawa autorskiego spory 
o przynależność praw majątkowych do tytułu najczęściej, na podstawie art. 11 UPrAut., 
rozstrzygane powinny być na korzyść wydawcy publikacji periodycznej. Stanowisko 
określające charakter prawnego prawa do tytułu jako dobra osobistego lub przedmiotu 
prawa autorskiego wzmocnione jest również różnicą poglądów odnośnie możliwości 
wykreowania przez przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odrębnych 
praw podmiotowych służących uprawnionemu. Duża popularność poglądów o delik-
towym charakterze ochrony przyznanej na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji sprawia, że kwalifikacja prawa do tytułu prasowego, jako przy-
należnego na podstawie art. 5 i art. 10 UZNK prawa do odznaczenia, nie spotkałaby 
się z pełną aprobatą i pomimo oczywistych zalet w zakresie obrotu gospodarczego nie 
może być bezwzględnie forsowana. Także ochrona udzielona na podstawie ustawy 
Prawo Własności Przemysłowej oparta jest na udzieleniu uprawnionemu prawa ochron-
nego na znak towarowy a nie na istnieniu odrębnego prawa do tytułu prasowego, nie 
pozwala na sformułowanie tezy o tytule prasowym jako odrębnym od znaków towa-
rowych oznaczeniu. Brak jest podstaw, by na gruncie przepisów PWP doszukiwać się 
szczególnej ochrony tytułów prasowych. Ochrona na ich podstawie nie może być więc 
traktowana jako „prawo do tytułu prasowego”, a jedynie na realizacji prawa ochronnego 
na znak towarowy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, tytuł prasowy należy scharakteryzować 
zatem jako rodzaj oznaczenia służącego wyróżnieniu sygnowanej nim publikacji pe-
riodycznej spośród występujących na rynku innych periodyków. O pełnieniu przez 
oznaczenie funkcji tytułu powinny decydować okoliczności jego używania w obro-
cie, w tym eksponowania go w charakterystycznym dla tytułów prasowych miejscu 
tj. na górnej części strony tytułowej periodyku. Ponieważ brak jest możliwości oparcia 
swoich uprawnień do wykorzystywania tytułu prasowego w postaci „prawa do tytułu 
prasowego” na przepisach PWP, które mogą zapewnić jedynie ochronę tytułu jako 
znaku towarowego, natomiast wyprowadzenie takiego prawa z dyskusyjnej konstrukcji 
prawa do oznaczenia z przepisów UZNK, właściwym wydaje się scharakteryzowanie 
prawa do tytułu jako jednego z rodzajów dobra osobistego wywodzącego się z regulacji 
art. 23 KC. Daje to uprawnionemu podstawę dla szerszej ochrony tytułu prasowego 
i zdobycia niekwestionowanej podstawy dla traktowania uprawnienia do tytułu jako 
prawa podmiotowego bezwzględnego skutecznego erga omnes. W tym świetle poszuki-
wanie ochrony w przepisach chroniących oznaczenia towarów przed czynami nieuczci-
wej konkurencji, jak i działania mające na celu rejestrację tytułu prasowego jako znaku 
towarowego, należy uznać za działania uzupełniające wzmacniające ochronę uprawnień 
wydawcy do tytułu prasowego, istniejących na podstawie art. 23 KC. Prawo do tytułu 
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prasowego oznaczałoby w taki wypadku prawo do żądania zaprzestania naruszeń dóbr 
przynależnych do osoby uprawnionego.

Kończąc rozważania o źródle, na jakim może oprzeć swoje prawo wydawca publika-
cji, należy stwierdzić, że brak uregulowania zarówno w postaci legalnej definicji tytułu 
prasowego, jak i niewyróżnienie prawa do takiego tytułu w postaci opartego na odręb-
nych przepisach prawa podmiotowego stanowi znaczne utrudnienie dla ochrony inte-
resów majątkowych wydawców. Konieczność posiłkowego wykorzystania przepisów 
regulujących ochronę znaków towarowych i oznaczeń towarów w obrocie nie może być 
uznana za wystarczającą. W tym świetle wprowadzenie wyraźnych regulacji dających 
możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia tytułu prasowego, a także wpro-
wadzenia do aktów normatywnych pojęcia prawa do tytułu w postaci nie budzącego 
wątpliwości uprawnienia wydawcy do obrotu tym tytułem w relacjach gospodarczych, 
byłoby pożądaną przez wydawców zmianą.

*  *  *

The Nature and Legal Protection of the Press Title Under Polish Law

The article focuses on the problems associated with the concept of the magazine and to deter-
mine the rights to the title. The article carried out an analysis of the concept of title and rights 
to it under the provisions of Polish law. In various parts it analyzed the possibility of treating 
the title as the new goods on the basis of the press law, marking the product or the company un-
der the provisions of the Act on combating unfair competition, the functioning of the magazine 
as a trade mark on the basis of the Law on Industrial Property as well as the work on the basis 
of the law of copyright. The article also considered the issue of the magazine as a good person. 
At the end of the set is a summary of the analysis in the light of the doctrine and jurisprudence.

Key words: press title, trademark, right to the title, press law


