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t. 4, red. Ch. von Bar, E. Clive, Munich 2009
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d.k.c.

w brzmieniu poprzedzającym wejście w życie
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konsumenta (Dz. U. poz. 827)
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dyrektywa w spra-
wie niektórych

aspektów sprzedaży wie niektórych aspektów sprzedaży towarów
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cyjnych
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cji (Dz. Urz. WE L 171 z 7.07.1999, s. 12–16)
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1991 r. w sprawie ochrony prawnej progra-

dyrektywa w spra-
wie ochrony prawnej
programów kompu-

terowych
mów komputerowych (Dz. Urz. WE L 122
z 17.05.1991, s. 42–46; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 114
z późn. zm.), wersja skonsolidowana: dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz.
Urz. UE L 111 z 5.05.2009, s. 16–22)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z późn. zm.)

k.c.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502
z późn. zm.)

k.p.
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rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zo-
bowiązań (Dz. U. Nr 82, poz. 598)

k.z.

Obligationenrecht (szwajcarskie prawo zobo-
wiązań)

OR

Urheberrechtsgesetz (austriacka ustawa
o prawie autorskim)

öUrhG

Principles of European Contract Law: Part 1
and 2, red. O. Lando, H. Beale, The Hague

PECL

2000, tłum.: M.A. Zachariasiewicz, J. Bełdow-
ski, Zasady Europejskiego Prawa Umów, KPP
2004, z. 3, s. 814–881
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:

pr. aut.

Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
powoływana również jako ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych
ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autor-
skim (Dz. U. Nr 34, poz. 234 z późn. zm.),

pr. aut. z 1952 r.

powoływana również jako ustawa o prawie
autorskim z 1952 r.
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wy-

r.u.l. z 1955 r.

nagrodzeń oraz zasad zawierania umów
o wydanie w formie książkowej dzieł literac-
kich, naukowych i zawodowych (Dz. U.
Nr 32, poz. 190 z późn. zm.)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
2 czerwca 1964 r. o zmianie rozporządzenia

r.u.l. z 1964 r.

z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określe-
nia wynagrodzeń oraz zasad zawierania
umów o wydanie w formie książkowej dzieł
literackich, naukowych i zawodowych (Dz. U.
Nr 23, poz. 151)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
9 września 1972 r. w sprawie zasad i stawek

r.u.l. z 1972 r.
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wynagradzania autorów oraz zawierania
i wykonywania umów wydawniczych o wyda-
nie dzieł w formie książkowej (Dz. U. Nr 40,
poz. 259)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
19 stycznia 1979 r. w sprawie zasad zawiera-

r.u.l. z 1979 r.

nia i wykonywania umów wydawniczych
o wydanie utworów w formie książkowej oraz
zasad i stawek wynagradzania za te utwory
(Dz. U. Nr 3, poz. 8 z późn. zm.)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad zawiera-

r.u.l. z 1985 r.

nia i wykonywania umów wydawniczych
o wydanie utworów w formie książkowej oraz
zasad i stawek wynagradzania za te utwory
(Dz. U. Nr 61, poz. 315)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 1988 r. w sprawie umów o wyko-

r.u.m.

rzystanie utworów muzycznych (Dz. U.
Nr 44, poz. 344)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 listopada 1977 r. w sprawie zasad i stawek

r.u.p.

wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych
oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie
tych dzieł (Dz. U. Nr 36, poz. 158
z późn. zm.)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
1 września 1978 r. w sprawie zasad zawierania

r.u.r.t.

umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń
za utwory literackie i tłumaczenia zamawiane
lub wykorzystane przez radio i telewizję
(Dz. U. Nr 25, poz. 114 z późn. zm.)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
19 stycznia 1979 r. w sprawie zasad zawiera-

r.u.s. z 1979 r.

nia umów o napisanie, tłumaczenie i publicz-
ne wystawienie utworów scenicznych oraz
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zasad i stawek wynagradzania za te utwory
(Dz. U. Nr 3, poz. 9 z późn. zm.)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lu-
tego 1988 r. w sprawie zawierania umów

r.u.s. z 1988 r.

o napisanie, tłumaczenie i publiczne wysta-
wianie utworów scenicznych oraz zasad
i stawek wynagradzania za te utwory (Dz. U.
Nr 6, poz. 50)
Supply of Goods and Services Act 1982 (an-
gielska ustawa o dostawie towarów i usług)

SGSA

Sales of Goods Act 1979 (angielska ustawa
o sprzedaży towarów)

SoGA

Uniform Computer Information Transac-
tions Act (2002) (amerykańska jednolita

UCITA

ustawa o transakcjach informatycznych),
http: // www. uniformlaws. org/ shared/ docs/
computer_ information_ transactions/ ucita_
final_ 02. pdf
Uniform Commercial Code (amerykański
jednolity kodeks handlowy)

UCC

Gesetz über Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte (niemiecka ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych)

UrhG

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz

u.s.k.

o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176 z późn. zm.)
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. poz. 827)

ustawa o prawach
konsumenta

ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie au-
torskim (tekst jedn.: Dz. U. z 1935 r. Nr 36,
poz. 260 z późn. zm.)

ustawa o prawie au-
torskim z 1926 r.

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.)

ustawa o systemie
ubezpieczeń społecz-

nych
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uchwała Nr 131 Rady Ministrów z dnia
13 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad i stawek

u.u.f.

wynagradzania autorów utworów fotograficz-
nych oraz umów o wykonanie lub wykorzy-
stanie tych utworów (M.P. Nr 23, poz. 172)
uchwała Nr 68 Rady Ministrów z dnia
25 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad zawiera-

u.u.l.

nia umów o stworzenie oryginalnych instru-
mentów lutniczych i ich konserwację oraz
stawek wynagrodzeń (M.P. Nr 11, poz. 89)
uchwała Nr 194 Rady Ministrów z dnia
3 września 1982 r. w sprawie zasad i stawek

u.u.l.f.

wynagradzania oraz umów wzorcowych
o prace literackie i pomocnicze prace literac-
kie do filmu (M.P. Nr 23, poz. 197
z późn. zm.)
załącznik do zarządzenia nr 52 Przewodniczą-
cego Komitetu Nauki i Techniki z dnia

wzór umowy
o świadczenie usług
w zakresie automato- 31 grudnia 1968 r., Dz. Urz. KNiT Nr 3
wego przetwarzania
informacji z 1968 r.

poz. 7, wydanego na podstawie art. 384 k.c.
i § 18 ust. 2 uchwały Nr 388/66 Rady Mini-
strów z dnia 13 grudnia 1966 r. w sprawie
stosowania maszyn matematycznych i anali-
tycznych w gospodarce narodowej w latach
1966–1970
Principles of Existing EC Contract Law
(Acquis Principles), tłum. M. Pecyna, Zasady

Zasady Acquis

Obowiązującego Europejskiego Prawa Umów
(Zasady Acquis), KPP 2008, z. 3, s. 816–865
Principles of Law of Software ContractsZasady prawa umów

w zakresie oprogra-
mowania

zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia
10 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad wynagra-

z.u.f.

dzania autorów utworów fotograficznych
(M.P. Nr 30, poz. 234)
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zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia
20 listopada 1989 r. w sprawie zawierania

z.u.l.

umów o stworzenie oryginalnych dzieł lutni-
czych i ich konserwację oraz stawek wynagro-
dzeń za te prace (M.P. Nr 40, poz. 317)

Czasopisma i zbiory orzecznictwa

Albany Law Journal of Science & TechnologyAlb. L.J. Sci. & Tech.

Acta Universitatis Wratislaviensis. PrawoAUWr

Entscheindungen des Schweizerischen Bun-
desgerichts

BGE

Cambrian Law ReviewCambrian L. Rev.

Czas InformacjiCI

Computer und RechtCR

Computer und Recht InternationalCRi

Criminal Appeals ReportsCr App R

Computerworld TOP 200CW

European Intellectual Property ReviewEIPR

Federal Reporter, Second SeriesF.2d

Federal Reporter, Third SeriesF.3d

Fordham Law ReviewFordham L. Rev.

Fleet Street Reports: Cases on Intellectual
Property Law

FSR

Federal Supplement, Second SeriesF. Supp. 2d

Gazeta PrawnaGP

Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd
Orzecznictwa

GSP-PO

International Journal of Law and Information
Technology

Int.J.Law.Info.Tech

Informatik und RechtIuR
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John Marshall Journal of Computer & Infor-
mation Law

J. Marshall J. Compu-
ter & Inf. L. 

Kwartalnik Prawa PrywatnegoKPP

Loyola Law ReviewLoy. L. Rev.

Monitor PrawniczyMoP

Northwestern Journal of International Law
& Business

NJILB

Nowe PrawoNP

Orzecznictwo Sądów ApelacyjnychOSA

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywil-
na

OSNC

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywil-
na i Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

OSNCP

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywil-
na i Administracyjna i Izba Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych

OSNCAiP

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywil-
na i Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych

OSNCiAP

Orzecznictwo Sądów PolskichOSP

Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Ar-
bitrażowych

OSPiKA

Państwo i PrawoPiP

Prawo Mediów ElektronicznychPME

Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku

POSAG

Przegląd Prawa HandlowegoPPH

Prokuratura i PrawoProk. i Pr.

Prawo SpółekPr. Sp.

Przegląd SądowyPS

Przegląd Ustawodawstwa GospodarczegoPUG

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i SpołecznyRPEiS

Studia CywilistyczneSC
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South Western Reporter Third SeriesS.W.3d

Entscheidungen des österreichischen Obe-
rsten Gerichtshofes in Zivilsachen

SZ

South Texas Law ReviewTex. L. Rev.

Transformacje Prawa PrywatnegoTPP

Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecz-
nych i Administracji Politechniki Warszaw-
skiej

ZN KNSiAPW

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Prace z wynalazczości i własności intelek-
tualnej

ZNUJ PWiOWI

Organy i instytucje

United States Court of Appeals, Third Circuit3rd Cir.

United States Court of Appeals, Seventh
Circuit
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American Law InstituteALI
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Naczelny Sąd AdministracyjnyNSA

25

Wykaz skrótów



Sąd ApelacyjnySA

Sąd NajwyższySN
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Sąd Najwyższy Skład Izby CywilnejSN (IC)

Sąd Najwyższy Skład Izby Cywilnej i Admini-
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Sąd OkręgowySO

Texas Court of Appeals – Houston 14th Di-
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Tex. App. – Houston
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Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administra-
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Od Autora

Pragnę wyrazić swą wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili
się do powstania niniejszej pracy.

Przede wszystkim chciałbym podziękować Szanownemu Panu
Prof. dr. hab. Tomaszowi Sokołowskiemu za jego życzliwe zaangażowa-
nie i opiekę nad przygotowaną przeze mnie pracą magisterską i pracą
doktorską, a także za nieocenioną pomoc i cierpliwość. Jestem przy
tym szczególnie wdzięczny Panu Profesorowi za wiele znakomitych
rad dotyczących nie tylko badanego zagadnienia, lecz także warsztatu
pracy naukowej, co uważam za szczególnie wartościowe.

Chciałbym zarazem bardzo podziękować Szanownym Paniom
Profesor-Recenzent, których cenne uwagi starałem się wykorzystać
w niniejszej pracy najlepiej, jak potrafiłem. Serdeczne podziękowania
składam Szanownej Pani Prof. dr hab. Aurelii Nowickiej za wiele spo-
strzeżeń w trakcie wspólnych rozmów, które pozwoliły mi pogłębić
analizę poruszanego zagadnienia. Serdeczne podziękowania kieruję
również do Szanownej Pani Prof. dr hab. Ewy Bagińskiej za wnikliwe
uwagi oraz wskazanie tych aspektów rozważanego problemu, które
warte były jeszcze dodatkowego rozwinięcia.

Dziękuję również najbliższym za okazane wsparcie, w szczególności
Rodzicom i Bratu, którym dedykuję tę pracę. Osobne podziękowania
należą się Bratu, Tomkowi, za pomoc w zapoznaniu się z teorią i prak-
tyką tworzenia programów komputerowych oraz za liczne rozmowy,
które dodawały mi sił do pracy.
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Wstęp

1.1. Gospodarcze znaczenie oprogramowania

Światową ekonomię cechuje obecnie stopniowe przechodzenie od
gospodarki industrialnej do gospodarki wiedzochłonnej, opartej na
potencjale technologicznym i wysokim poziomie kapitału ludzkiego1.
Podmioty aktywnie wykorzystujące zdobycze nauki i techniki uzyskują
bowiem przewagę konkurencyjną, co z kolei sprawia, że wiedza i inno-
wacje uznawane są za istotny czynnik tempa i jakości wzrostu gospo-
darczego. W konsekwencji decydującego znaczenia nabierają dobra
niematerialne, stanowiące z prawnego punktu widzenia przedmiot
praw własności intelektualnej. Do wspomnianych dóbr zalicza się
w szczególności oprogramowanie2, które aktualnie pośrednio lub bez-
pośrednio znajduje zastosowanie w większości dziedzin życia. Konkluzję
tę potwierdza raport ekspertów OECD, w świetle którego w latach 90.
ubiegłego stulecia 80% wartości księgowej przedsiębiorstw amerykań-
skich stanowiły aktywa niematerialne, w tym także programy kompu-
terowe3.

1 E. Dworak, Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce, Łódź 2012, s. 27.
2 Zgodnie z pkt 01.01.08 PN-ISO/IEC 2382-1:1996, oprogramowanie to „wszystkie

lub niektóre programy, procedury, reguły i związana z tym dokumentacja systemu
przetwarzania informacji”. Tym samym wyraz „oprogramowanie” ma szersze znaczenie
niż wyrażenie „program komputerowy”. Rozróżnienie to niekiedy przyjmowane jest
także w literaturze prawniczej (zob. K. Golat, R. Golat, Prawo komputerowe (zagadnienia
podstawowe), Warszawa 1998, s. 22) oraz informatycznej (zob. I. Sommerville, Inżynieria
oprogramowania, Warszawa 2003, s. 5). Niemniej w niniejszej pracy sformułowania
„oprogramowanie” i „program komputerowy” traktowane są jako synonimy.

3 The creative society 21st century. OECD Forum for future, Paris 2000, s. 47–49 (za:)
E. Dworak, Gospodarka oparta..., s. 28.
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Dane statystyczne dobrze obrazują gospodarcze znaczenie oprogra-
mowania w Polsce. Jak wynika z dokumentu sporządzonego przez GUS
na temat działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w latach 2009–2011,
Polska znajduje się w grupie dziesięciu państw Unii Europejskiej
o najwyższych nakładach przedsiębiorstw na działalność innowacyjną.
Łączna pula wskazanych nakładów w badanym okresie wynosiła
w przypadku:

1) przedsiębiorstw przemysłowych 20,8 mld zł (mniej o 12,4% w po-
równaniu do 2010 r.), a w przypadku,

2) przedsiębiorstw usługowych – 11,0 mld zł (więcej o 1,7% w porów-
naniu do 2010 r.)4.
Zasadnicza część tych nakładów, odpowiednio 15 103,9 mln zł

(72,5%) i 8512,5 mln zł (86,6%), została poniesiona przez dużych
przedsiębiorców, zatrudniających co najmniej 250 osób. Z powyższych
kwot przeznaczono odpowiednio 452,6 mln zł (2,2%) i 1534,2 mln zł
(14,0%) na zakup oprogramowania. Współpraca z dostawcami progra-
mów komputerowych została przy tym uznana w badanych przedsię-
biorstwach za najkorzystniejszą dla działalności innowacyjnej – przez
24,6% przedsiębiorstw produkcyjnych oraz 35,9% przedsiębiorstw
usługowych. Oprogramowanie nie stanowi jednak jednolitej grupy
dóbr niematerialnych. W jego obrębie, w szczególności w polskiej5

i zagranicznej literaturze prawniczej6, jak i w literaturze informatycz-

4 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, red. D. Rozkruta,
Warszawa 2012, s. 55–56 i 77.

5 M. Kępiński, A. Nowicka, Polen (w:) Der internationale Softwarevertrag,
red. H. Ullrich, E. Köner, Heidelberg 1995, s. 834; A. Nowicka, Umowy o udostępnienie
programów komputerowych w wybranych systemach prawnych, RPEiS 1990, z. 3–4, s. 34;
R. Sikorski, Umowy dotyczące oprogramowania (w:) Umowy w obrocie gospodarczym,
red. A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2011, s. 368; podobnie: M. Byrska, Umowy kompu-
terowe (w:) Obrót dobrami niematerialnymi. Wzory umów, red. M. Byrska, Warszawa–Kra-
ków 1995, s. 69–70.

6 H. Bitan, Droit et expertise des contrats informatiques. Contrats de communications
électroniques. Vision expertale de la protection des données, Lamy 2010, s. 152, 283;
G. Fröhlich-Bleuler, Softwareverträge. System-, Software-Lizenz- und Software-Pflegever-
trag, Bern 2003, s. 8; L. Longdin, Liability for Defects in Bespoke Software. Are Lawyers
and Information Scientist Speaking the Same Language?, Int.J.Law.Info.Tech 2000, nr 1,
s. 3; É. Montero, Les contrats de l'informatique et de l'internet, Bruxelles 2005, s. 49;
D. Rowland, U. Kohl, A. Charlesworth, Information Technology Law, London–New York
2012, s. 395; A. Schramm, Informationstechnologie: Ausgewählte Themen (w:) Informa-
tikrecht, red. E. Staudegger, Wien 2003, s. 7; Ph. Le Tourneau, Contrats informatiques et
électroniques, Paris 2010, s. 172–173; podobnie: W. Straub, Informatikrecht. Einführung
in Softwareschutz, Projektverträge und Haftung, Bern 2003, s. 91, 105 oraz 350, 354 (de-
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nej7 oraz dokumentach normalizacyjnych8, wyróżnia się standardowe
programy komputerowe (ang. standard software, fr. progiciel, logiciel
standard, existant, niem. Standardprogramm, Massensoftware) oraz
programy komputerowe tworzone na zamówienie (ang. bespoke soft-
ware, fr. logiciel sur mesure, à elaborer, spécifique, niem. Individualso-
ftware). Pierwsze tworzone są z perspektywy typowych potrzeb prze-
ciętnego użytkownika i nie zawsze stanowią zadowalające rozwiązanie
dla podmiotu zainteresowanego eksploatacją oprogramowania,
zwłaszcza w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.
Dlatego podmiot ten nierzadko będzie dążył do uzyskania programu
komputerowego zaspokajającego jego indywidualne potrzeby poprzez
zamówienie oprogramowania. Powyższe rozróżnienie, jak podnosi się
w literaturze zagranicznej9, nie jest obojętne z punktu widzenia oceny
należytej jakości programu komputerowego oraz prawnych konsekwen-
cji uchybień w tym zakresie.

1.2. Wybrane aspekty tworzenia programów
komputerowych na zamówienie

1.2.1. Wąskie i szerokie ujęcie umowy o stworzenie
programu komputerowego

W celu uzyskania programu komputerowego dopasowanego do
swoich indywidualnych potrzeb zamawiający powinien zawrzeć umowę
o stworzenie tego dobra niematerialnego. Taki kontrakt przeważnie
przyjmuje w praktyce skomplikowaną postać umowy mieszanej10 albo

finicje); A.S. Zohur, Acknowledging Information Technology under the Civil Code: Why
Software Transactions Should Not Be Treated as Sales, Loy. L. Rev. 2004, nr 2, s. 466.

7 I. Sommerville, Inżynieria oprogramowania..., s. 5–6.
8 Oprogramowanie standardowe definiuje pkt 01.05.04 PN-ISO/IEC 2382-1:1996;

pkt 4.6 i 4.8 PN-ISO/IEC 25000:2008 definiują „handlowy produkt programowy” oraz
„oprogramowanie klienta”, którym odpowiada kolejno standardowy program kompute-
rowy i program komputerowy stworzony na zamówienie.

9 D. Rowland, U. Kohl, A. Charlesworth, Information Technology..., s. 436.
10 J. Barta, R. Markiewicz, Programy komputerowe i prawo, Wrocław 1991, s. 56;

J. Barta, R. Markiewicz, Główne problemy prawa komputerowego, Warszawa 1993, s. 174;
E. Traple, Umowy o eksploatację utworu w prawie polskim, Warszawa 2010, s. 282; po-
dobnie: K. Golat, R. Golat, Prawo komputerowe..., s. 156; A.M. Dereń, A. Kudłaszyk,
Prawo komputerowe: co powinien wiedzieć twórca i użytkownik, Bydgoszcz 1996, s. 98.
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