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  Konsekwencje prawne plagiatu 

Maciej Mytnik, reprodukcja plakatu 
nagrodzonego w 2010 r. w konkursie 
organizowanym przez UP RP 
na plakat o tematyce związanej 
z ochroną własności intelektualnej

PLAGIAT 
A INSPIRACJA CUDZYMI POMYSŁAMI 

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ

Termin plagiat nie został zdefi niowany w przepisach prawnych. Zasadniczo polski ustawodawca nie po-
sługuje się nim, natomiast w języku potocznym, w doniesieniach prasowych występuje on stosunkowo 
często. Najczęściej jest używany na oznaczenie przypadków przywłaszczenia autorstwa cudzego dobra 
intelektualnego, chronionego prawem. 

Najdłuższą historię ma plagiat w zakresie 
prawa autorskiego, który polega na przy-
właszczaniu sobie autorstwa cudzego utworu. 
Odrębnym zagadnieniem, które nie zostało 
omówione w tym artykule, jest problematyka 
przywłaszczenia autorstwa przedmiotów 
chronionych w ramach praw własności prze-
mysłowej. 

Ponieważ termin plagiat jest „nośny medialnie” 
stąd też bywa często stosowany na oznaczenie 
każdego naruszenia praw autorskich (szczegól-
nie majątkowych), a nie tylko wspomnianego 
naruszeniu prawa do autorstwa, poprzez przy-
właszczenie sobie autorstwa cudzego utworu. 
Przykładowo można wskazać, że prasa dono-
siła o plagiacie scenariusza reklamy wyborczej, 
plagiacie logo miasta (w kształcie słoneczka 
z promyczkami), czy plagiacie projektu ustawy, 
systemu oznaczeń tras rowerowych. Co warto 
podkreślić zasadniczo termin plagiat niesie 
ze sobą „zabarwienie” nieetyczne.

O tym, że zjawisko plagiatu – rozumianego 
jako nieuczciwe naśladownictwo i przywłasz-
czanie sobie cudzych rozwiązań, produktów – 
odnosi się także do sfery działalności gospo-
darczej świadczy przyznawana nieuczciwym 
przedsiębiorcom od kilkudziesięciu już lat 
nagroda „plagiariusa”. Część splagiatowanych 
produktów jest eksponowana, w jedynym 
na świecie, niemieckim muzeum plagiatu 
w Solingen. 

Mając na względzie zróżnicowanie znaczenia 
terminu plagiat, po dokonaniu analizy naj-
częściej występujących przypadków, celowe 
wydaje się omówienie tego zjawiska na gruncie 
prawa autorskiego i wskazanie, jakie powoduje 
konsekwencje prawne.

PLAGIAT W PRAWIE AUTORSKIM

Prawo autorskie wprowadza na rzecz twórcy 
swoisty monopol w odniesieniu do utworu. Mo-
nopol ten zapewniają przyznane twórcy prawa 
zarówno o charakterze majątkowym, jak i oso-
bistym. Każdy, kto stworzył utwór uzyskuje 
tym samym wyłączność w zakresie dyspo-
nowania utworem (a także jego elementami, 
fragmentami, które mają charakter twórczy) 
– poprzez autorskie prawa majątkowe (art. 17 
i 50 pr. aut.), jak i wyłączność do oznaczania 
swoim nazwiskiem – poprzez prawa osobiste 
(art. 16 pr. aut.). Wkroczenie w ten monopol 
może niekiedy przybrać postać plagiatu, 
o czym będzie mowa szczegółowo poniżej. 

Trzeba pamiętać, że silna ochrona autorsko-
prawna nie rozciąga się na wszystkie elementy 
zawarte w utworze, nie oznacza monopolizacji 
idei, zasad działania, pomysłów, informacji jako 
takich. Zasadniczo dozwolone jest inspirowanie 
się cudzymi pomysłami, ideami, ich zapożycza-
nie. Realizacja zasady swobody działalności 

gospodarczej, swobody konkurencji bazuje 
na wymianie, przetworzeniu, trawestacji, mo-
dyfi kacji idei, pomysłów. Rozwój wielu dziedzin 
nauki, sfer artystycznych, gałęzi przemysłu, 
postęp techniczny jest możliwy dzięki och 
wymianie. 

Czym więc jest plagiat i jakie są granice 
dozwolonego inspirowania się cudzymi 
rozwiązaniami? 
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CO TO JEST PLAGIAT?

Plagiat to termin używany w literaturze praw-
niczej i orzecznictwie sądowym na określenie 
przypadku przywłaszczenia autorstwa cudze-
go utworu, czyli wykorzystania (np. skopio-
wania, rozpowszechniania) cudzego utworu 
całego lub fragmentu i zaprezentowania jako 
własny. Przywłaszczenie autorstwa uważane 
jest za najcięższe naruszenie autorskich praw 
osobistych twórcy. 

Jak już sygnalizowałam, historia zjawiska 
plagiatu jest stosunkowo długa. Termin „plagia-
rius” został użyty po raz pierwszy w czasach 
rzymskich, a więc gdy nie istniało jeszcze 
w ogóle prawo autorskie. W przekazach wska-
zuje się, że już I w. p.n.e. rzymski poeta Martia-
lis nazwał tak swojego rywala Fidentiusa, 
który recytował jego wiersze jako wła-
sne. Zjawisko kradzieży intelektu-
alnej, bo niekiedy zamiennie 
takiego używa się terminu, 
występowało w różnych 
sferach działalności 
i przetrwało do na-
szych czasów. 
Co więcej 
wydaje się, 
że obecnie 
tj. od przeło-
mu XX i XXI 
w. znacznie 
nasiliło się. 
Jakie są tego 
przyczyny? 

Do wzrostu tego zjawiska przyczynił się 
niewątpliwie postęp techniczny, w tym – ła-
twość kopiowania cyfrowych wersji utworów, 
co zwiększa pokusę ich nielegalnego wyko-
rzystania. Stwarzający ułudę nieograniczonej 
wolności Internet także sprzyja niekiedy 
popełnianiu plagiatu np. poprzez „przeklejanie” 
cudzych tekstów umieszczonych w Internecie 
do własnych prac, nierzadko tworzonych 
w pośpiechu. Czasem używa się obrazowego 
porównania, iż kiedyś plagiator działał z no-
życzkami (wycinał fragmenty cudzych tekstów 
a potem przepisywał do swoich opracowań). 
Obecnie zostały one zastąpione pracą z mysz-
ką komputerową, wobec której „bezbronne” 
są wszystkie kategorie utworów, np. drobne 
kilkuwersowe, jak i opasłe kilkudziesięciostro-
nicowe rozprawy. Dodatkowo wskazuje się, 

że okoliczności natury społecznej – kultura 
tzw. „instant”, kultura „remixu”, życie w pośpie-
chu, dążenie do osiągnięcia jak najszybciej 
kolejnych szczebli kariery, zdobycia kolejnych 
stopni, tytułów, powoduje że częściej, bardziej 
lub mniej świadomie podejmowane jest ryzyko 
nielegalnego wykorzystywania cudzych utwo-
rów. 

Co prawda w walce z plagiatami próbuje się 
wykorzystywać nową technologię, ale nie za-
wsze jest to łatwe. Na przykład zostały napi-
sane specjalne programy komputerowe, które 
pozwalają dokonywać analizy porównawczej 
dwóch utworów (np. tekstów), oznaczać iden-
tyczne frag-
men-

ty i wyliczać ich procentowe wartości. Do-
datkowo programy te współdziałają z bazami 
danych, zawierającymi utwory, dzięki czemu 
możliwe jest weryfi kowanie procesu samo-
dzielności tworzenia utworu, wykrywanie 
naruszeń prawa autorskiego na szerszą skalę, 
aniżeli tylko poprzez porównywanie z jed-
nym utworem. Co jest ciekawe, programy te 
są stosowane nie tylko przez szkoły wyższe 
(w procesie kontroli weryfi kacji autorstwa prac 
dyplomowych studentów, samodzielności prac 
przygotowanych przez studentów), ale także 
coraz częściej przez przedsiębiorców, praco-
dawców (np. chcących uniknąć ryzyka posługi-
wania się plagiatowanym utworem stworzonym 
przez pracownika). Innym jeszcze działaniem 
podejmowanym w celu zmniejszenia występo-
wania plagiatu jest podnoszenie świadomości 
w zakresie ochrony praw własności intelektu-
alnej, informowanie o zasadach korzystania 

z cudzych opracowań, materiałów, granicach 
dozwolonego cytatu, konieczności szanowania 
cudzej pracy, cudzego autorstwa.

Innym jeszcze działaniem podejmowanym 
w celu zmniejszenia występowania plagiatu 
jest podnoszenie świadomości w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej, infor-
mowanie o zasadach korzystania z cudzych 
opracowań, materiałów, granicach dozwolone-
go cytatu, konieczności poszanowania cudzej 
pracy, cudzego autorstwa. Dzięki inicjatywie 
Prezesa UP RP dr A. Adamczak oraz Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego, Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpro-

wadziło do obligatoryjnych standardów 
kształcenia przedmiot „Ochrona 

własności intelektualnej”. 
Obecnie Uniwersy-

tet Jagielloński 
we współpracy 

z Politechniką Świętokrzyską realizuje 
program, którego celem jest opracowanie 
materiałów edukacyjnych do nauczania 
tego przedmiotu, sprofi lowanych dla po-
szczególnych kierunków studiów.

PRZESŁANKI POPEŁNIENIA PLAGIATU 
NA GRUNCIE PRAWA AUTORSKIEGO

O plagiacie na gruncie prawa autorskiego 
możemy mówić wtedy, gdy dochodzi do : 

– przejęcia całego utworu (lub jego elemen-
tów twórczych) np. poprzez skopiowanie 

– przywłaszczenia sobie autorstwa cudze-
go przejętego utworu tj. oznaczenia go jako 
własnego tak, żeby odbiorcy nie byli w stanie 
„zidentyfi kować” prawdziwego (rzeczywistego) 
autora. 
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Dla popełnienia plagiatu zasadniczo nie-
istotna jest: 

wielkość i rodzaj utworu, w stosunku  
do którego doszło do przywłaszczenia autor-
stwa. Oznacza to, że plagiat może mieć miej-
sce zarówno w przypadku kilkuzdaniowego, 
jak i kilkudziesięciostronicowego fragmentu, 
aczkolwiek wielkość splagiatowanego utworu 
i rodzaj zawinienia (stopień niedbałości w za-
kresie braku oznaczania autorstwa) powinny 
mieć znaczenie dla zastosowanych sankcji (im 
większy fragment wykorzystany, tym dolegliw-
sze konsekwencje dla plagiatora). Zauważyć 
można ponadto, że im większy utwór lub jego 
fragment zostały wykorzystane z naruszeniem 
prawa do autorstwa, tym większe prawdopo-
dobieństwo jego wykrycia. W praktyce 
najczęściej występuje plagiat literacki (tj. utwo-
rów wyrażonych słowami) i muzyczny. 
Natomiast nie można stawiać zarzutu popeł-
nienia plagiatu w rozumieniu prawa autorskiego 
w przypadku wykorzystywania „materiałów” 
niepodlegających ochronie autorskoprawnej 
np. art. 4 pr. aut. – dokumentów urzędowych, 
aktów prawnych – tekstów ustaw; art. 1 
ust. 21 pr. aut – odkryć, idei, procedur, 
koncepcji matematycznych); 

okoliczność, iż utwór należy do domeny  
publicznej, tj. że wygasły autorskie prawa 
majątkowe (prawa te trwają przez okres życia 
twórcy i 70 lat po jego śmierci). Ponieważ 
prawa osobiste – prawo do autorstwa są nie-
ograniczone w czasie, to przywłaszczenie 
sobie autorstwa utworu, który znajduje się 
w domenie publicznej (np. utworów A. Mickie-
wicza), będzie plagiatem; 

okoliczność, iż utwór jest rozpowszech- 
niany na licencjach Creative Commons. 
Twórca udostępniając utwór na tych licen-
cjach upoważnia wszystkich użytkowników 
do korzystania z niego na ściśle określonych 
zasadach tj. przede wszystkim pod warunkiem 
przestrzegania prawa do autorstwa (uznania 
autorstwa – tzw. attribution right. „CC by …”). 
Zatem wykorzystanie cudzego utworu rozpo-
wszechnianego na licencjach CC bez podania 
autorstwa np. „przeklejenie” defi nicji hasła 
z Wikipedii do własnego tekstu i nie oznacze-
nie jej autorstwa, może być oceniane w kate-
gorii plagiatu;

okoliczność, iż utwór został udostępniony  
anonimowo. Każdy utwór ma swojego autora, 
który decyduje o tym czy rozpowszechnia 

swój utwór z pełnym oznaczeniem autorstwa, 
czy też częściowo ( z użyciem pseudonimu) 
albo całkowicie przesłaniając autorstwo (utwór 
rozpowszechniany anonimowo). Wykorzy-
stując utwór publikowany anonimowo należy 
oznaczyć ten fakt, aby w odbiorze społecz-
nym nie zostać uznanym za jego twórcę – 
bo to przesadzałoby o popełnieniu plagiatu.

GRANICA POMIĘDZY DOZWOLONYM 
CYTATEM A PLAGIATEM

 Jedną z podstawowych form tzw. dozwolone-
go użytku, wykorzystywaną szeroko w działal-
ności naukowej, artystycznej, informacyjnej jest 
cytat. Prawo autorskie zezwala na wykorzysta-
nie we własnym utworze fragmentów cudzych 
utworów (jeśli są to utwory drobne to mogą 
być wykorzystane w całości), o ile służy to wy-
jaśnianiu, nauczaniu, analizie krytycznej (art. 29 
i 34 pr. aut.). 

Podstawowymi warunkami legalności cy-
tatu są: 

a)a) oznaczenie cytowanego utworu (wyod-
rębnienie z własnego utworu np. poprzez znak 
„cudzysłów” czy zastosowanie innej czcionki), 

b)b) wymienienie imienia i nazwiska twórcy 
oraz źródła (np. daty publikacji i nazwy wy-
dawcy, strony www). Niespełnienie pierwszego 
ze wskazanych warunków zasadniczo będzie 
skutkować popełnieniem plagiatu. Natomiast 
braki (niepełne informacje) w zakresie podania 
nazwiska autora (ale przy wskazaniu poprzez 
np. cudzysłów, że jest to fragment cudzego 
utworu) mogą prowadzić do stawiania zarzu-
tów naruszenia zasad cytowania czy nierzetel-
ności naukowej. 

NAJCZĘSTSZE RODZAJE PLAGIATÓW

 Zwrócę uwagę na dwa rodzaje plagiatów, 
gdyż ich wyodrębnienie ma istotne znaczenie 
praktyczne: 

jawny (zupełny, wprost) , który ma 
miejsce wtedy, gdy dochodzi do „wiernego”, 
„wprost” przejęcia całego utworu (lub jego 
twórczych fragmentów) i przypisania sobie 
przez plagiatora ich autorstwa – jest to też taki 
rodzaj plagiatu, który stosunkowo łatwo można 
wykryć;

ukryty,  jak wskazuje sama nazwa, który 
wiąże się najczęściej z dokonaniem pewnych 
zmian np. redakcyjnych, stylistycznych; zarów-
no w zakresie formy, jak i treści bezprawnie 
wykorzystywanego utworu. Plagiator chcąc 
ukryć fakt wykorzystania cudzego utworu, 
dokonuje jego modyfi kacji, przykładowo pa-
rafrazując fragmenty cudzych utworów. Aby 
nie zostać posądzonym o plagiat ukryty, należy 
właściwe oznaczyć ten fakt (poprzez informa-
cję w przypisie). 

KONSEKWENCJE PRAWNE 
POPEŁNIENIA PLAGIATU

 Uchwalone w ostatnich kilku latach noweli-
zacje przepisów prawnych zasadniczo skut-
kowały zaostrzeniem reguł odpowiedzialności 
z tytułu naruszenia prawa do autorstwa, w tym 
takiego naruszenia tego prawa, które jest 
kwalifi kowane jako plagiat. Obecnie wprost 
kwestie te regulują trzy akty prawne, a rodza-
jów odpowiedzialności możemy wyróżnić kilka. 
Działania podjęte przez ustawodawcę świad-
czą o poważnym podejściu do problematyki 
plagiatu i podjęciu walki z tym zjawiskiem. 

Ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych 

Podstawę ponoszenia odpowiedzialności 
cywilnej przez plagiatora stanowią przepisy 
art. 78 -79 pr. aut. Autor, którego utwór został 
bezprawnie wykorzystany, może żądać opu-
blikowania przeprosin (np. w prasie, na stronie 
internetowej), usunięcia skutków naruszenia 
poprzez np. zamieszczenie erraty, wycofanie 
z obrotu egzemplarzy książki, która zawiera 
fragmenty utworu wykorzystane w warunkach 
przywłaszczenia autorstwa, a także rekompen-
saty fi nansowej. 

Ponieważ roszczenia niemajątkowe 
nie przedawniają się, zatem plagiator musi się 
liczyć z tym, że autor nawet po upływie kilku-
nastu lat od naruszenia prawa, będzie mógł 
pozwać go do sądu i skutecznie dochodzić 
swoich praw i to bez względu na to, czy na-
ruszenie miało charakter zawiniony czy też 
niezawiniony. Często plagiator przywłaszcza-
jąc autorstwo cudzego utworu dodatkowo 
dokonuje tego w warunkach naruszenia 
autorskich praw majątkowych. W takim przy-
padku autor w ramach rekompensaty może 
żądać zapłaty na jego rzecz sumy pieniężnej 
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  Z wokandy UP RP

GUCCI GUCCI 
kontra 

GUCIOGUCIO

Do Urzędu Patentowego 
wpłynął sprzeciw włoskiej 

fi rmy G(……) S.p.A. z siedzibą 
we Florencji wobec decyzji 
Urzędu o udzieleniu prawa 

ochronnego na znak towarowy 
GUCIO o numerze R-187648. 

J ako podstawę prawną sprzeciwu wska-
zano art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 

ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemy-
słowej.

W uzasadnieniu sprzeciwiający przywołał 
historię swojej fi rmy oraz wskazał na zakres 
przedmiotowy swojej działalności obejmujący 
obok odzieży, galanterii skórzanej, zegarków, 
wyrobów jubilerskich i perfum także obuwie, 
w tym obuwie dla dzieci. Sprzeciwiający 
stwierdził także, że wyroby fi rmy są symbolem 
prestiżu i luksusu zarówno w Europie, jak 
i w Stanach Zjednoczonych.

Sprzeciwiający stwierdził, że jest upraw-
nionym do następujących znaków towaro-
wych z wcześniejszym (względem znaku 
spornego) pierwszeństwem: 

1) GUCCI (znak wspólnotowy, słowny) o nu-
merze CTM-000121988 przeznaczony m.in. 
do oznaczania obuwia;

2) GUCCI (znak słowno-grafi czny) o numerze 
R-78924 przeznaczony m.in. do oznaczania 
obuwia;

3) GUCCI (znak słowno-grafi czny) o numerze 
R-184796 przeznaczony m.in. do oznaczania 
obuwia.

Zdaniem sprzeciwiającego sporny znak 
towarowy jest podobny do znaków prze-

stanowiącej dwukrotność (lub gdy naruszenie 
jest zawinione trzykrotność) stosownego wy-
nagrodzenia (tego,które naruszyciel musiałby 
zapłacić chcąc legalnie korzystać z utworu). 
W tym przypadku roszczenia majątkowe 
przedawniają się z upływem 10 lat od daty 
ich wymagalności.

Przywłaszczenie autorstwa stanowi prze-
stępstwo (art. 115 pr. aut.), które może 
być popełnione tylko z działania i tylko 
z zamiarem bezpośrednim (wina umyślna). 
Przestępstwo to jest ścigane z urzędu. 
Samo zawiadomienie prokuratury lub policji 
o wykryciu plagiatu powoduje, że organy będą 
prowadzić postępowanie karne i zbierać ma-
teriał dowodowy, na podstawie którego będzie 
mógł być przygotowany i wniesiony do sądu 
akt oskarżenia. 

Plagiat jest zagrożony karą grzywny, ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 3 (w praktyce ta ostatnia kara nie jest 
orzekana). Ściganie przestępstwa plagiatu 
przedawnia się z upływem 5 lat od jego po-
pełnienia (art.101 k.k.). Ponieważ plagiat jest 
przestępstwem ściganym z urzędu, każdy ma 
społeczny obowiązek zawiadomienia o jego 
popełnieniu. Przy czym szczególny obowią-
zek spoczywa na instytucjach państwowych 
i samorządowych, które w związku ze swoją 
działalnością dowiedziały się o popełnieniu 
przestępstwa (art. 304 kpk). 

Ustawa o szkolnictwie wyższym 

Znowelizowana w 2005 r. ustawa o szkolnic-
twie wyższym wprowadziła istotne zmiany 
w zakresie odpowiedzialności za popełnienie 
plagiatu. Jest to jedyna polska ustawa, która 
w ogóle posługuje się wprost terminem „pla-
giat”. Przywłaszczenie autorstwa cudzego 
utworu może skutkować w stosunku do:

pracownika naukowego (mianowanego  
nauczyciela akademickiego) – rozwiązaniem 
stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 126) 
oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną 
(art. 144), przy czym odpowiedzialność 
ta może mieć miejsce nie tylko wtedy, gdy 
wcześniej zostanie stwierdzone prawomoc-
nym wyrokiem sądu karnego popełnienie 
przestępstwa z art. 115 pr. aut., wystarczające 
będzie prawomocne orzeczenie komisji dys-
cyplinarnej. Ustawa rozszerza odpowiedzial-
ność dyscyplinarną pracownika na przypadki 
wprowadzenia w błąd co do autorstwa utwo-

ru, fałszowania badań lub wyników badań 
naukowych oraz dokonania innego jeszcze 
oszustwa naukowego; 

studenta – odpowiedzialnością dyscypli- 
narną (np. orzeczenie kary nagany w przypad-
ku ujawnienia plagiatu w pracy zaliczeniowej, 
semestralnej; art. 214), ale co istotniejsze 
– unieważnieniem tytułu zawodowego (licen-
cjata, magistra, inżyniera), jeżeli praca (odpo-
wiednio licencjacka, magisterska, inżynierska) 
stanowiąca podstawę nadania tego tytułu 
okazała się plagiatem (art. 193). Wyraźny 
przepis ustawy stanowi, iż nie stosuje się 
przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego wobec studen-
ta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu 
(art. 217). 

Ustawa o tytule naukowym 
i stopniach naukowych 

Ustawa zawiera przepisy (art. 29 i 29 a), 
na podstawie których możliwe jest wznowienie 
postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora lub doktora habilitowanego osobie, 
w której dorobku ujawniono naruszenie prawa 
autorskiego lub dobrych obyczajów w nauce, 
a następnie odebrania stopnia naukowego, 
o ile w pracy stanowiącej podstawę nadania 
tego stopnia (w rozprawie doktorskiej, habilita-
cyjnej) przypisała ona sobie autorstwo istotne-
go fragmentu lub innych elementów cudzego 
utworu lub ustalenia naukowego. Należy 
zauważyć, iż generalnie ustawa wprowadza 
szeroką odpowiedzialność, obejmującą nie tyl-
ko przypadki naruszenia prawa autorskiego 
w postaci plagiatu. Ponadto nowelizacja usta-
wy, która wchodzi w życie w dniu 1 paździer-
niku 2011 r. – w celu większej kontroli procesu 
przyznawania stopni doktora,wprowadza 
wymóg opublikowania streszczenia rozprawy 
doktorskiej i recenzji na stronie internetowej 
szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej 
przeprowadzającej przewód doktorski. 

Kodeks pracy

Przepisy kodeksu pracy nie odnoszą się 
wprost do sytuacji popełnienia plagiatu przez 
pracownika. Wydaje się jednak, że popełnienie 
plagiatu w związku z wykonywaniem obowiąz-
ków pracowniczych (np. oddanie pracodawcy 
utworu, który okaże się plagiatem) może być 
traktowane jako naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych. 
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