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Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory 2017: 
The Anniversary Symposium (Aug 30) and Collaboration Meeting (Aug 31)

„Intellectual Property Rights in the Outer Space”

Instytut Własności Intelektualnej - platforma wymiany

idei i prowadzenia szeroko zakrojonych interdyscyplinarnych

badań nad użyciem nowych technologii w lotnictwie i

kosmonautyce narodziła się w gronie:

dr Marleny Jankowskiej (Uniwersytet Śląski),

dr hab. Mirosława Pawełczyka (Uniwersytet Śląski),

płk. dr hab. inż. Sławomira Augustyna (WAT).

http://iip.edu.pl/index.php/instytut-wlasnosci-intelektualnej/, 9.11.2017 r.

http://indico.ifj.edu.pl/indico/event/182/overview
http://indico.ifj.edu.pl/indico/event/182/overview
http://iip.edu.pl/index.php/instytut-wlasnosci-intelektualnej/


27-29 września 2017 r.Głównym zamierzeniem było propagowanie transferu osiągnięć

nauki do biznesu oraz wzmacnianie partnerstwa podmiotów

naukowych i gospodarczych.

Do przeprowadzenia prelekcji podczas wydarzenia zaproszeni

zostali cenieni eksperci z obszarów łączących naukę i biznes.

Tegoroczną edycję zaszczycili swoją obecnością m.in.: Maciej

Orłoś, Agnieszka Kaczorowska, dr Irena Kamińska-Radomska,

Szymon Hołownia oraz Kamil Pawelski – Ekskluzywny Menel.

Ponadto, wykłady poprowadzili przedstawiciele świata nauki

reprezentujący uczelnie z całej Polski.

Blisko tysiąc uczestników, ponad trzydziestu patronów honorowych, trzydziestu dwóch patronów medialnych 

oraz kilkudziesięciu partnerów merytorycznych.

„CREDO: Badaj wszechświat smartfonem i 

pracuj na Nobla, 

Aspekty prawne i organizacyjne ponad-

ambitnych projektów”

http://naukanapedza.pl/, 09.11.2017 r.

III Kongres Praktyków Nauki i Biznesu. Nauka napędza! – zadanie finansowane w 
ramach umowy 943/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

http://naukanapedza.pl/


„Kopiowanie i kradzież contentu w komunikacji internetowej”
Naukowiec 

dr Marlena Jankowska 

Uniwersytet Śląski 

„Problemy przedsiębiorców z egzekucją wynagrodzeń za skradzione prawa autorskie 

Własność intelektualna – kopiować czy kraść” 
Praktyk 

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ, 
Uniwersytet Śląski, Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. 

http://naukanapedza.pl/, 9.11.2017 r.

http://naukanapedza.pl/


https://www.ifj.edu.pl/int/zarz/2017/z29.pdf?lang=pl, 9.11.2017 r.

Wykład pt.: „Realizacja założeń otwartości w nauce”, dr Jolanta Przyłuska, 23.10.2017 r. 

https://www.ifj.edu.pl/int/zarz/2017/z29.pdf?lang=pl


Polska Strategia Kosmiczna została przyjęta Uchwałą nr 6 

Rady Ministrów z dn. 26 stycznia 2017 r. (M.P., poz. 203).



„Dążenie do budowy stabilnej i wydajnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem, rozwoju 

innowacyjnych technologii oraz wspierania współpracy zagranicznej w celu stymulowania wzrostu 

gospodarczego opartego na innowacjach w sektorze kosmicznym to główne powody opracowania 

Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK)”.

Wg. Komisji Europejskiej europejski przemysł kosmiczny zatrudnia 230 tys. specjalistów, a jego wartość w 
2014 r. szacowano na kwotę 46-54 mld EUR, co stanowiło 21% wartości światowego sektora kosmicznego. 

Osiągniecie przez polski sektor kosmiczny do 2030 r. co najmniej 3% ogólnych obrotów rynku europejskiego.

Polska Strategia Kosmiczna

K. Myszona-Kostrzewa, Kosmos w prawie i polityce Prawo i polityka w kosmosie, 

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2017 r.



Polska Strategia Kosmiczna



„CREDO: kraść, kopiować 

czy się przyłączyć?”

„…Wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej do

prowadzenia działalności komercyjnej jest

potencjalnie źródłem sporów dotyczących:

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

korzystania z praw własności intelektualnej, użycia

poufnych informacji, wydatkowania środków

publicznych etc...”



„szukamy rzeczy dziwnych i innych” 
„The quest for unexpected”

P. Homola, sierpień/wrzesień IFJ PAN 2016 r.

skrajnie rozproszone obserwatorium promieniowania kosmicznego

http://credo.science/, 25.09.2017 r. 

http://credo.science/


http://credo.science/media-about-us/, 25.09.2017 r.

http://credo.science/media-about-us/


http://credo.science/media-about-us/, 25.09.2017 r.

http://credo.science/media-about-us/


J.M. Nicholas, H. Steyn, Zarządzanie projektami. 
Zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer Buisness, 2012.

CREDO



„CREDO: kraść, kopiować czy się przyłączyć?”



Skrypt Zarządzanie projektami według IPMA, opracował zespół firmy pm2pm sp. z o.o., 2012. 



Skrypt Zarządzanie projektami według IPMA, opracował zespół firmy pm2pm sp. z o.o., 2012. 



„Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej niż kradzież, 
a nie będzie kradzieży”

Konfucjusz

„Złodziej, którego wzbogaciły kradzieże, uchodzi za gentlemana”
Al Capone



„…Praca autora jest taka sama jak praca każdego
innego człowieka.
Nie możemy liczyć na to, że twórczość będzie hobby
robionym po pracy, bo w dzisiejszych czasach przy
olbrzymiej konkurencji twórczość jest dziedziną, która
wymaga kształcenia i poświęcenia bardzo dużej ilości
czasu”

Marek Kościkiewicz

„…Nawet jeżeli przyjmiemy, że prawo autorskie to
pole minowe i wszystkiego nie da się skodyfikować,
to należy je potraktować jak dekalog, który przecież
też bywa łamany a nikt przytomny nie podważa jego
sensu.
Pogląd, że każdy powinien mieć nieograniczony,
darmowy dostęp do własności intelektualnej,
wyrażany często przez dziennikarzy, administratorów
kultury, polityków więc ludzi mających wpływ na naszą
rzeczywistość, nawet jeśli podszyty najlepszą intencją,
jest niemoralny”

Eustachy Rylski

http://www.zaiks.org.pl/809,196, tworca_a_prawo_wlasnosci_intelektualnej, 9.11.2017 r.

Biblioteka Analiz, we współpracy ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, przeprowadziła 
cykl wywiadów poświęconych idei ochrony praw własności intelektualnej, potrzeby ochrony tych 
praw i ich realnej wagi zarówno dla środowiska twórców, jak i dla zasad współżycia społecznego.

http://www.demono.com.pl/marek-

koscikiewicz-gitara, 9.11.2017 r.

http://www.zaiks.org.pl/809,196,tworca_a_prawo_wlasnosci_intelektualnej
http://www.demono.com.pl/marek-koscikiewicz-gitara


W. Walczak, Własność intelektualna - cenne niematerialne aktywa organizacji, „E-mentor”, nr 2/2011, 
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/821, 09.11.2017 r. 

Skrypt Zarządzanie projektami według IPMA, opracował zespół firmy pm2pm sp. z o.o., 2012 r. 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/821


Aktami polskiego prawa, regulującymi kwestie dotyczące własności intelektualnej, są:

• w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej (prawa autorskiego)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych 

(Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402)

• w zakresie prawa własności przemysłowej

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej 

(Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211)

oraz wiele innych aktów normatywnych…

„…Bardzo szeroki, otwarty zbiór elementów składowych własności intelektualnej nie wpływa 

korzystnie na stworzenie jednej miary ochrony” 

„…Odmienny charakter tych elementów determinuje różne możliwe sposoby pomiaru ich ochrony”

D. Bochańczyk-Kupka, Ochrona własności intelektualnej i jej pomiar – problemy metodologiczne, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611 Nr 236, 2015.



Prawo autorskie

• Ochrona autorskich praw osobistych (art. 78)
• Ochrona autorskich praw majątkowych (art. 79)
• Sankcje karne (art. 116-119)

Ochrona IP a kodeks cywilny

• Dobra osobiste człowieka (art. 23)
• Ochrona dóbr osobistych (art. 24)

Ochrona IP a u z.n.k.

• Reżim cywilnoprawny (art. 18)
• Reżim karny (art. 23-26)

Art. 6 k.c. Ciężar 
udowodnienia faktu 
spoczywa na osobie, 
która z faktu tego 
wywodzi skutki prawne.



D. Trzmielak, Sz. Byczko, Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2011, s. 25. 

Ścieżka decyzyjna, 
dotycząca ochrony 

własności intelektualnej 
w ośrodkach naukowo-

badawczych 



https://www.ifj.edu.pl/int/zarz/?lang=pl, 9.11.2017 r.

https://www.ifj.edu.pl/int/zarz/?lang=pl


Art. 1 

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o 

indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 
publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe). 

21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną 

odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. 

3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał 

postać nieukończoną. 

4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 666



Przykład z Orzecznictwa:

Kolekcja […] ogłoszeń, katalogi, rozkłady kolejowe, książki kucharskie,

wzory, formularze – mogą być przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli ich

forma opracowania, układ lub wyjaśnienia mają charakter samodzielny i

indywidualny; jest to ochrona tzw. zewnętrznej oryginalności –

orz. SN z 8.11.1932 r., I K 1092/32.

Formularz oferty stanowiący element SIWZ w odniesieniu do którego

prawo zamówień publicznych nie zawiera jakichkolwiek wytycznych

dotyczących treści, w całości stanowi przejaw działalności twórczej –

wyr. SN z 27.2.2009 r., V CSK 337/08.



„CREDO: kraść, kopiować czy się przyłączyć?”



Rozdział 7 
Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych

Art. 74
1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy
jego wyrażenia.
Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu
komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 666

Wyrok Sądu Apelacyjnego z 04.01.1995 (IACr 422/94)

„…Podobieństwo w zakresie samej funkcji programów nie może być

dostateczną podstawą naruszenia prawa autorskiego. Aby doszło do

naruszenia prawa autorskiego podobieństwa porównywanych utworów

musi być innego rodzaju, niż podobieństwo wynikające ze sposobu

przedstawienia zadania oraz kontynuacji i rozwijania ogólnie znanych

danych”.



Art. 2.
1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, 
adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa 
do utworu pierwotnego.

Art. 3.
Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są 
przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, 
o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez 
uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dn. 10 lipca 2014 r. I CSK
539/13

„…Zaczerpnięcie tylko samego wątku cudzego utworu nie wymaga

zgody autora działa inspirującego, ponieważ istotą utworu

inspirowanego jest właśnie jego powstanie w wyniku pobudki twórczej

dostarczonej przez utwór inspirujący.”

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 666



Monkey selfie case, Naruto vs. Slater, 12.09.2017 r. – spór o prawa autorskie

W 2011 r., David Slater wykonuje reportaż o makakach czubatych zamieszkujących rezerwat na

indonezyjskiej wyspie Celebes.

W pewnej chwili jedna z małp – Naruto – porywa jego aparat i wykonuje serię zdjęć. Zdjęcia robią

furorę na całym świecie, zwłaszcza, że Slater publikuje je w swoim albumie i chwali się nimi, nie

ukrywając, że to małpa jest ich wykonawcą.

Wkrótce zdjęcia pojawiają się w zasobach Wikipedii, w domenie publicznej, więc każdy może z nich

korzystać za darmo.

Slater zwraca się do Wikipedii z żądaniem natychmiastowego wycofania zdjęć z domeny publicznej,

jednak Wikipedia odpowiada, że nie zrobi tego, ponieważ zdjęcia wykonała małpa, a małpy nie

posiadają praw autorskich. Skoro nie ma praw autorskich, zdjęcia mogą być udostępniane

publicznie.

W sprawę włącza się ogólnoświatowa organizacja walcząca o prawa zwierząt, czyli PETA (People for

the Ethical Treatment of Animals), której prawnicy utrzymują, że skoro małpa wykonała

własnoręcznie zdjęcia, to jest ich autorem.

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1720242,1,jakie-prawa-ma-malpa-ktora-zrobila-sobie-selfie.read, 9.11.2017 r.

Autoportret samicy makaka znanej jako Macaca nigra/Wikipedia, 9.11.2017 r.

Slater powiedział: 

„Every photographer dreams of 

a photograph like this”

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1720242,1,jakie-prawa-ma-malpa-ktora-zrobila-sobie-selfie.read
http://static.polityka.pl/_resource/res/path/38/e6/38e656cd-7edd-4822-ab12-dea01a667133_900x


Polska przedsiębiorczyni twierdziła, że jej logo to:

„kot domowy w fazie lądowania na przysłowiowe cztery łapy, 

a nie dzika puma w fazie wyskoku”

Dodatkowo miały o tym świadczyć różnice w ułożenia uszu (sterczące, a nie przylegające do

głowy), w widoku przednich i tylnych łap (dwie łapy, a nie tylko jedna) oraz ruchów ogona

(ogon uniesiony, a nie opadający).

D. Budziewska przekonywała, że uniesiony ogon podkreśla fazę lądowania, ponieważ to

właśnie ogonem kot domowy asekuruje się podczas lądowania przed upadkiem.

Sąd rozstrzygnął spór poprzez wskazania, że lądujące koty spadają najpierw na przednie, a nie

tylne łapy.

http://prawatworcow.pl/grafika/kot-domowy-ludzaco-podobny-pumy/, 09.11.2017 r.

http://prawatworcow.pl/grafika/kot-domowy-ludzaco-podobny-pumy/


Słodki problem Haribo kontra Lindt. Awantura o misie w sądzie!

http://www.fakt.pl/pieniadze/zakupy/haribo-przegral-z-lindtem-spor-o-zlote-misie/ts9sksm, 9.11.2017 r.

Haribo wytoczyło proces Lindtowi za to, że w 2011 roku wprowadził do sprzedaży

czekoladowego misia w złotej folii, który na szyi miał czerwoną wstążeczkę.

Prawnicy Haribo twierdzili, że „Lindt Teddy” jest uderzająco 

podobny do ich złotych misiów „Goldbären”. 

Brzmi absurdalnie, ale producent żelków twierdził, że 

czekoladowy miś narusza ich patenty, a na półkach ze 

słodyczami może być tylko jeden złoty miś!

Sprzedaż przez Lindt czekoladek w kształcie misia opakowanych w złotą 

folie z czerwoną kokardką, nie stanowi naruszenia praw do znaku 

towarowego Haribo’s Gold Bear. 

http://www.fakt.pl/pieniadze/zakupy/haribo-przegral-z-lindtem-spor-o-zlote-misie/ts9sksm


Wyrok z dn. 26 czerwca 2015 r., Sąd Apelacyjny w Białymstoku, 
sygn. akt I ACa 1028/14

Powód twierdził, że od 1994 r. produkuje cukierki typu „krówka”, które

konsekwentnie owija w charakterystyczne papierki w biało-żółte pasy z brązowym

napisem i stylizowanym rysunkiem krowy w brązowej ramce.

Z kolei cukierki konkurenta pakowane były w papierki z pionowymi – również biało-

żółtymi pasami z czarnym napisem „krówka” i bardzo podobnym wizerunkiem krowy

w owalu na białym tle. Opakowanie jego cukierków, było więc bardzo zbliżone do

papierków stosowanych przez powoda.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił roszczeń powoda

wskazując na brak ryzyka wprowadzenia

konsumentów w błąd. Sąd wskazał, iż opakowanie

stosowane przez powoda nie jest niepowtarzalne i

„w całości wyróżniające” i w konsekwencji nie

pozwala na indywidualizację oferowanego produktu.

https://www.trustedshops.pl/wiadomosci/14182-nasladownictwo-opakowania-ryzyko-wprowadzenia-konsumentow-w-blad-wyrok-sadu-

apelacyjnego-w-bialymstoku.html, 9.11.2017 r.

https://www.trustedshops.pl/wiadomosci/14182-nasladownictwo-opakowania-ryzyko-wprowadzenia-konsumentow-w-blad-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-bialymstoku.html


Nigdy nie można zapominać o porządnym przygotowaniu dokumentacji 

W lutym 2014 r. przekonał się o tym znany koncern tytoniowy: Philip Morris 

Spór koncentrował się na próbie Philipa Morrisa rejestracji znaku MARLBORO

CLEARTASTE dla towarów tytoniowych w Indonezji. Wniosek ten został odrzucony

przez indonezyjski urząd patentowy w oparciu o uprzednią rejestrację CLEAR Japan

Tobacco Inc. w tej samej klasie towarów.

Philip Morris wniósł więc pozew przed sąd gospodarczy w Dżakarcie, aby anulować

rejestrację JTI w oparciu o zarzut nieużywania znaku.

Jednak w swojej decyzji ogłoszonej 11 lutego 2014 r. indonezyjski sąd orzekł

przeciwko interesowi koncernu Philip Morris, pomimo faktu, że zarzuty Philipa

Morrisa pozostały ze strony przeciwnika bez odpowiedzi. Sąd stwierdził bowiem,

że indonezyjski pełnomocnik koncernu mianowany był wadliwie.

http://www.prawonapatent.eu/item/468-fatalne-niedopatrzenie, 9.11.2017 r.
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„CREDO: kraść, kopiować czy się przyłączyć?”



Warunki powodzenia projektu: 

• Zaangażowanie klienta 15,5% 

• Wsparcie Kierownictwa 13,9% 

• Jasne określenie wymagań 13,0% 

• Właściwe planowanie 9,6% 

• Realistyczne analizowanie 8,2% 

• Mniejsze odstępy miedzy punktami kontrolnymi 7,7% 

• Odpowiedzialność 5,3% 

• Jasno sprecyzowane cele 2,9% 

• Ciężko pracujący pracownicy 2,4% 

• Inne 13,9% 

Skrypt Zarządzanie projektami według IPMA, opracował zespół firmy pm2pm sp. z o.o., 2012 r. 



Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priotytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji systemu B+R i wzrost 

świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

lipiec 2012-czerwiec 2014 r.

KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

Koło Naukowe „Prawo w praktyce” 
WS Humanitas



Zapraszamy do dyskusji i współpracy 
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