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IP wobec wyzwań IP wobec wyzwań 
nowego rynku on-line nowego rynku on-line 

Dr Justyna Ożegalska-Trybalska UJ

Rewolucja cyfrowa, która dokonała się na prze-
strzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, umożliwia-
jąca dynamiczny rozwój nowych technologii 
informatycznych i Internetu, w sposób zasadni-
czy wpłynęła na nasze codzienne życie i obrót 
gospodarczy, sposoby promocji i sprzedaży 
produktów czy usług, pociągając za sobą 
potrzebę zmiany zarówno mentalności, przy-
zwyczajeń całego społeczeństwa, ale także 
prawa regulującego funkcjonowanie nowej 
wirtualnej rzeczywistości. Wśród tych dziedzin 
prawa, na które Internet wywarł największy 
wpływ wymienić należy niewątpliwie prawo 
własności intelektualnej, którego znajomość, 
stosowanie i przestrzeganie stanowi jeden 
z istotnych priorytetów budowania społeczeń-
stwa informacyjnego. 

W kontekście rozwoju rynku on-line oraz 
nowych form prowadzenia działalności gospo-
darczej, system własności intelektualnej stanął 
zarówno przed nowymi zagrożeniami, jak licz-
nymi możliwościami (szansami) i wyzwaniami. 

Zagrożenia

Na całym świecie problematyka własności 
intelektualnej w Internecie dyskutowana jest 
przede wszystkim w kontekście naruszeń 
prawa autorskiego oraz praw do oznaczeń 
odróżniających, chronionych przepisami prawa 
własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Niemalejąca ilość 
sporów między uprawnionymi a użytkownikami 
Internetu jest nieuchronną konsekwencją spe-

cyfi ki Internetu, którego funkcjonowanie opiera 
się na wielu zasadach kolidujących z general-
nymi założeniami, na których zbudowany jest 
system własności intelektualnej. 

Jedną z płaszczyzn leżących u podstaw wielu 
sporów jest m.in. konfl ikt między terytorial-
ną ochroną praw własności intelektualnej 
a międzynarodowym charakterem Internetu, 
umożliwiającym w wielu sytuacjach korzysta-
nie z chronionych wytworów intelektualnych 
(utworów, znaków towarowych itp.) w sposób 
ograniczony do konkretnego, ograniczonego 
terytorium. Ponadto, podłożem wielu kolizji 
w Internecie jest z jednej strony system praw 
własności przemysłowej gwarantujący uzyska-
nie prawnej wyłączności w zakresie korzysta-
nia z oznaczeń odróżniających (np. znaków 
towarowych), konfrontowany w Internecie 
z systemem rejestracji domen internetowych, 
opartym na zasadzie „kto pierwszy, ten 
lepszy”, umożliwiającym rejestrację domeny 
korespondującej z cudzym znakiem i uzy-
skanie przez dysponenta domeny faktycznej 
wyłączności w zakresie posługiwania się takim 
oznaczeniem identyfi kującym w sieci. 

W obszarze prawa autorskiego, niewątpliwym 
zagrożeniem jest związana z charakterem 
obrotu elektronicznego ograniczona możliwość 
kontroli twórców (podmiotów uprawnionych 
z tytułu praw autorskich) nad elektronicznymi 
kopiami utworów, znacznie zwiększająca moż-
liwość i skalę nielegalnego korzystania z takich 
utworów. Inaczej sytuacja ta wygląda w porów-

naniu z tradycyjnym obrotem, który w szerszym 
i skuteczniejszym zakresie gwarantuje moż-
liwość kontroli nad tworzeniem egzemplarzy 
utworów czy wprowadzaniem na rynek produk-
tów oznaczonych znakiem towarowym itp.

Istotne zagrożenia dla systemu ochrony wła-
sności intelektualnej związane są ponadto 
ze specyfi ką naruszeń mających miejsce 
w Internecie, determinowanych nowymi moż-
liwościami, jakie stwarzają sieć w zakresie 
korzystania z chronionych wytworów intelek-
tualnych. Rozwój nowych technologii interne-
towych, technik reklamowych, usług, metod 
sprzedaży, spowodował pojawienie się nowych 
form eksploatacji dóbr intelektualnych uznawa-
nych w orzecznictwie sądowym za naruszenie 
praw własności intelektualnej. Wymienić 
można tu w szczególności: rejestrację w złej 
wierze domen internetowych odpowiadających 
cudzym chronionym oznaczeniom (cybersquat-
ting), udostępnianie utworów w ramach serwi-
sów torrentowych, sieci peer-to peer. 

Jednoczenie, wspomniana międzynarodowa 
skala działalności on-line pociągnęła za sobą 
szeroki zakres naruszających działań, do które-
go przyczynia się także większa anonimowość 
użytkowników Internetu, skutkująca mniejszym 
poczuciem zagrożenia karą osób łamiących 
przepisy prawa w wirtualnym obrocie. 

Wśród okoliczności mających negatywny 
wpływ dla funkcjonowanie systemu prawa 
własności intelektualnej w dobie nowych tech-
nologii, wspomnieć należy także niepewność 
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prawa. Z jednej strony, jest to konsekwencją 
braku szczególnych przepisów uwzględ-
niających specyfi kę eksploatacji i naruszeń 
praw własności intelektualnej w środowisku 
cyfrowym, skutkującego problemami z sank-
cjonowaniem określonych zachowań. Z drugiej 
strony, nieprecyzyjne istniejące przepisy oraz 
nierzadko sprzeczne ich interpretacje w doktry-
nie i orzecznictwie, powodują brak możliwości 
wskazania precyzyjnych granic pomiędzy 
działaniami legalnymi a działaniami naruszają-
cymi cudze prawa w sieci. 

Szanse
Choć jak wcześniej sygnalizowano, proble-
matyka własności intelektualnej w Internecie 
zasadniczo koncentruje się na kwestiach na-
ruszeń praw własności intelektualnej i nowych 
zagrożeń w tym zakresie, w rozważaniach 
na temat prawa własności intelektualnej a In-
ternet, nie może zabraknąć uwag na temat 
innych, w szerokim zakresie pozytywnego 
wpływu Internetu na rozwój systemu ochrony 
własności intelektualnej. 

W tym kontekście nie można pominąć obser-
wacji, na temat ważnego znaczenia tego me-
dium jako narzędzia stymulowania i wspierania 
twórczości intelektualnej i nowej platformy 
jej eksploatacji. Rozwój technologii interneto-
wych to nie tylko naruszanie praw własności 
intelektualnej do wytworów już istniejących, 
ale także tworzenie nowych utworów, rozwią-
zań, technologii, wzbogacających szerokie 
spektrum chronionych wytworów intelektual-
nych. Wśród nich wskazać można zarówno 
nowe kategorie utworów (strony www, elektro-
niczne bazy danych, aplikacje internetowe), jak 
i nowe rodzaje rozwiązań w obszarze prawa 
patentowego (metody stosowane w handlu 
elektronicznym, wynalazki implementowane 
za pomocą komputera), czy nowe oznaczenia 
identyfi kujące podmioty w obrocie gospodar-
czym (domeny internetowe). 

Możliwość korzystania z Internetu niewątpliwie 
nie tylko zagraża twórcom, ale także ma swoją 
pozytywną stronę, a mianowicie ogólnoświato-
wa sieć internetowa stanowi atrakcyjne narzę-
dzie promocji ich twórczości. Dzięki nieograni-
czonym terytorialnie i nieobarczonymi dużymi 
kosztami możliwościom w zakresie prezentacji 

i promocji własnej twórczości w Internecie 
(strony www, portale społecznościowe, galerie 
on-line), mogą oni w sposób bardziej efektyw-
ny docierać do odbiorców na całym świecie 
a także w sposób efektywniejszy komercyjnie 
eksploatować swoją twórczość dzięki dostęp-
nym narzędziom internetowym (sklepy mu-
zyczne on-line, sklepy internetowe), aplikacjom 
multimedialnym itp.

Zarówno twórcy, jak i inni użytkownicy Interne-
tu, korzystając z jego zasobów mają możliwość 
dotarcia do istotnych informacji związanych 
z ochroną, komercjalizacją i egzekwowaniem 
praw własności intelektualnej w kraju i za grani-
cą. Przy wykorzystaniu Internetu, prowadzona 
jest ważna działalność informacyjna i eduka-
cyjna dotycząca własności intelektualnej. Przy-
kładem tego są kursy on-line dla studentów 
(przy wykorzystaniu platformy Modle), kursy 
e-learningowe w ramach kształcenia zawodo-
wego1, czy kursy mające na celu zwiększanie 
świadomości przedsiębiorstw w zakresie roli 
i znaczenia własności intelektualnej w innowa-
cyjnej gospodarce2. 

Zwłaszcza dla ostatniej z wymienionych grup 
użytkowników systemu prawa własności 
intelektualnej Internet ma istotne znaczenie, 
nie tylko z punktu widzenia nowych możliwości 
prowadzenia działalności on-line i promocji 
i reklamy swoich towarów i usług, ale także 
w zakresie wsparcia przy pomocy tego me-
dium strategii zarządzania własnością intelek-
tualną. Różnego rodzaju zasoby i narzędzia 
internetowe są wykorzystywane przez przed-
siębiorstwa przy okazji jej realizacji, choćby 
poprzez możliwość łatwego dostępu do stron 
www, publikacji elektronicznych poświęconych 
ochronie własności intelektualnej jako narzędzi 
zwiększania innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw3. W tym zakresie, zwłaszcza 
MŚP mogą uzyskać przykładowo bezpłatne 
porady ekspertów on-line (wirtualny rzecznik 
patentowy, czaty z ekspertem, IPR-Heldesk, 
itp.)4, związane z procedurami uzyskiwania 
ochrony ich wytworów intelektualnych, ko-
mercjalizacji i egzekwowania praw autorskich 
i praw własności przemysłowej. 

W zakresie realizacji strategii uzyskiwania 
ochrony w trybie formalnym, przedsiębiorstwa 
uzyskują możliwość łatwego, bezpłatnego 

dostępu on-line baz patentowych, baz znaków 
towarowych, wzorów przemysłowych na całym 
świecie, co umożliwia i obniża koszty pozyski-
wania ważnych informacji, w tym m.in. stanowi 
ważną pomoc w weryfi kacji zdolności patento-
wej na wczesnym etapie rozwoju wynalazku. 

Ponadto przedsiębiorstwa jak i osoby prywat-
ne mają możliwość dokonywania zgłoszeń 
do urzędów patentowych na całym świecie 
w trybie on-line, co skutkuje usprawnieniem 
przyjmowania zgłoszeń, obniżeniem kosztów 
dla zgłaszającego i urzędu przyjmującego, 
a jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo 
w zakresie przekazywanych w takim trybie 
danych zawartych w dokumentacji zgłoszenio-
wej (epoline® Online Filing – eOLF). 

Oferowana przez Internet możliwość prezenta-
cji, marketingu, „sprzedaży” własnej twórczości 
(wynalazków, innowacyjnych rozwiązań, rezul-
tatów badań) na arenie międzynarodowej, bez 
znacznych nakładów fi nansowych może stano-
wić atrakcyjne wsparcie strategii komercjalizacji 
praw własności intelektualnej. Różnego rodzaju 
bazy internetowe, wyspecjalizowane akcje 
internetowe dostępne w Internecie, pozwalają 
na łatwiejsze, szybsze i efektywniejsze poszu-
kiwanie podmiotów zainteresowanych naby-
ciem lub licencjonowaniem praw własności 
intelektualnej5.

Nie można także pominąć atrakcyjności Inter-
netu, jako narzędzia wspomagającego realiza-
cję strategii egzekwowania praw własności in-
telektualnej, umożliwiającego bardziej efektyw-
ne monitorowanie rynku pod kątem naruszeń 
swoich praw a jednocześnie unikania naruszeń 
cudzych praw, a także dostęp do polubownych 
sposobów sprawnego rozwiązywania sporów 
o naruszenie praw własności intelektualnej 
w sposób uwzględniający ich specyfi kę. Ten al-
ternatywny dla tradycyjnej drogi sądowej spo-
sób eliminowania kolizji w Internecie, stanowi 
dominującą, szybką i skuteczną drogę elimino-
wania sporów o naruszenie praw do oznaczeń 
odróżniających w wyniku rejestracji i używania 
domen internetowych6. 

Wyzwania
Wskazane sygnalizacyjne problemy związane 
z ochroną własności intelektualnej w Inter-
necie, nie wyczerpują wszystkich zagadnień 
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związanych z tą problematyką. Niewątpliwie 
dalszy rozwój tego medium w przyszłości, 
otworzy z jednej strony nowe możliwości 
dla twórców, z drugiej zaś strony umożliwi 
nowe sposoby ich nielegalnej eksploatacji. 
Aktualnie, krajowe, unijne i międzynarodowe 
ustawodawstwo i orzecznictwo stoi przed 
ważnym wyzwaniem, jak dostosować prawo 
własności intelektualnej do nowej, wirtualnej 
rzeczywistości w sposób, który balansowałby 
interesy twórców i użytkowników Internetu 
i umożliwiałby walkę z nowymi zagrożeniami, 
bez eliminowania szans. 

Eliminowanie zagrożeń dla twórców utworów, 
właścicieli znaków towarowych itp. na gruncie 
prawa własności intelektualnej bez ograni-
czania praw innych podmiotów, wynikających 
z przepisów dotyczących m.in. ochrony danych 
osobowych, swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej) mogłoby stać się z pewnością 
bardziej efektywne poprzez określenie pre-
cyzyjnych zasad stwierdzania naruszeń praw 
własności intelektualnej w sieci oraz jednolite 
ich stosowanie w praktyce. Nowe przedsięwzię-
cia legislacyjne, współpraca międzynarodowa 
oraz rosnąca świadomość społeczeństwa 
w zakresie poszanowania cudzej własności 
intelektualnej, niewątpliwie może pozytywnie 
przyczynić się do realizacji tych celów. 

Dr Justyna Ożegalska-Trybalska UJ

1  Np. kurs menadżera innowacji w ramach Innowacyj-
nych Modułowych Programów Doskonalenia Zawo-
dowego dla MŚP, w ramach projektu „Innowacyjne 
systemy wspomagania technicznego, zrównoważone-
go rozwoju gospodarki”, dostępne na stronie: 
http://www.innowacyjneprogramy.pl/form.php 

2  Przykładem może być bogata oferta kursów 
e-learningowych prowadzonych przez Światową 
Organizację Ochrony Własności Intelektualnej, http://
www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/

3  Np. www.ip.uj.edu.pl
4  Np. www.iprhelpdesk.eu
5  Np. www.ip-marketplace.org, www.patentaction.com, 

www.ideaconnection.com/patents/, 
www.polskietechnologie.pl 

6  www.wipo.org – Centrum Mediacji i Arbitrażu 
przy WIPO działające w oparciu o procedurę roz-
strzygania sporów Uniform Domain Name Resolution 
Policy – UDRP; www.piit.org.pl – Sąd Polubowny 
ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informa-
tyki i Telekomunikacji.
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