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KEMPI�SKI

REKOMENDACJA

Jednocześnie obserwując jego działania, zarówno te ze świata online jak i wyczyny
biegowe, mam niczym nie zmącone przekonanie, że działa w sposób zaplanowany i
metodyczny, co w sumie nie powinno dziwić biorąc pod uwagę profesję, którą się
zajmuje. Biorąc pod uwagę wszystkie inicjatywy, w których mam okazję Piotra
obserwować, a do których należą podcast, blog, konferencje i udzielania się w social
mediach oraz bicie kolejnych rekordów tras biegowych można by przypuszczać, że musi
się to odbywać kosztem życia rodzinnego. Znam Piotra i jego żonę prywatnie, stąd wiem,
że ten aspekt życia jest dla niego istotny i pielęgnowany. 

Wszystko to daje mi obraz Piotra jako osoby spełnionej w różnych aspektach życia. Jako
osobie, która wywodzi się z IT i w tej branży działa na codzień Piotr jawi się jako pomost
między światem prawniczym i obszarem nowych technologii. Zdaję sobie sprawę, że dla
kogoś kto nie śledzi tej szybko zmieniającej się branży, zrozumienie jej prawideł, języka i
obowiązujących zasad może być bardzo trudnym zadaniem. Podobnie może to działać
w drugą stronę. Piotr, specjalizując się w licznych aspektach prawnych związanych z
nowymi technologiami, a szczególnie w obszarze e-commerce posiada unikalne
spojrzenie na problemy obydwu dziedzin.
 

Materiał, który Piotr przygotował, a do którego wgląd, dzięki jego uprzejmości,
otrzymałem już na etapie powstawania stanowi całościowe spojrzenie na program
komputerowy oraz zagadnienia z nim związane. Odwołania do najnowszych regulacji
prawnych oraz realiów świata IT czynią z tego materiału aktualne i kompleksowe
kompendium wiedzy oraz dobrych praktyk, do którego warto sięgnąć by lepiej poznać
ten obszar prawa i regulacji z nim związanych

Piotr to prawdziwy człowiek renesansu. Łączy
w sobie wiedzę i praktykę prawniczą,
zrozumienie prawideł rządzących biznesem
IT, determinację w dążeniu do celów
sportowych i chęć dzielenia się wiedzą
poprzez podcast oraz materiały tekstowe. 
 Obcując z nim, a tak się składa, że znamy się
od kilku lat, nie sposób nie zauważyć
wyjątkowej i niekłamanej skromności Piotra
pomimo wielu wybitnych osiągnięć.

https://porozmawiajmyoit.pl/


JĘDRZEJ

PAULUS

Producent podcastów i podcaster.
Tworzy podcast Escola Mobile, Developer

Wannabe i Podcastuje. W branży IT od
kilku lat, mocno skoncentrowany na

przekazie informacji w formie audio.
Bo podcasty to jego powietrze.

 

REKOMENDACJA

Po lekturze materiałów Piotra dochodzę do wniosku, że IT i prawo są ze sobą bardziej
związane, niż mi się wydawało.

W obu branżach dokładność jest podstawą. A odpowiednie zrozumienie procesów jest
cenniejsze niż naprawianie błędów.

Autor tłumaczy mi ludzkim językiem, co mogę zrobić i czego powinienem unikać. Warto
przeczytać tę pracę.

https://podcastuje.pl/
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Współtwórca  f i rmy  Ageno .pl
z  Bielska-Białej ,  specjal izu jącej

s ię  we  wdrożeniach  e-commerce .

REKOMENDACJA

Gdy tylko otrzymałem eBook, to przeczytałem go jednym tchem. Bardzo cenię sobie
sposób, w jaki Piotr Kantorowski opisuje trudne tematy prawnicze. Stosuje prosty i łatwy
do zrozumienia język, który nie wymaga bycia abiturientem kierunku związanego z
prawem. IT jest stosunkowo nową dziedziną, a Prawo w IT wymaga specyficznego
podejścia i zrozumienia. 

Publikacja uświadamia o niuansach i wyjaśnia nomenklaturę prawną. Autor jak zawsze
stanął na wysokości zadania i przeczytałem z przyjemnością. Rekomenduję tę książkę
każdej osobie wdrażającej oprogramowanie czy też zlecającej jej zakup.

https://ageno.pl/


ROBERT

JUSZCZYK

Od 6 lat prowadzę Software House GBX
Soft. Posiadam doświadczenie jako Front-

End Developer, a także jako SCRUM
Master. W ciągu swojego doświadczenia
współpracowałem zarówno z prywatnymi

klientami, korporacjami jak i
zagranicznymi partnerami. 

REKOMENDACJA

W mojej opinii, przygotowany przez Piotra Kantorowskiego ebook „Prawo dla Biznesu. IT”
porusza najistotniejsze kwestie prawne związane ze światem IT. Zakładając 6 lat temu
firmę informatyczną, brakowało mi tego typu treści, które w sposób usystematyzowany i
logiczny przedstawiają, na co zwracać uwagę. 

Zdecydowanie polecam rozdziały dotyczące praw autorskich oraz zwinnej realizacji
projektów. Firmy informatyczne niejednokrotnie pozostawiają losy praw autorskich
przypadkowi, a jak napisał Piotr – „Problem polega na tym, że to co konkretnie
rzeczonym prawem autorskim jest objęte, nie jest wcale tak oczywiste, a niewątpliwie
jest to sprawa pierwszorzędna w kontekście prawidłowego rozumienia praw i
obowiązków tak software house, jak i ich klientów”. 

Krótko podsumowując – pozycja warta uwagi dla każdego właściciela firmy
informatycznej, ale także dla przedsiębiorców zlecających prace tym firmom.

https://gbxsoft.com/


KAROL

CHOMIUK

Członek  zarządu  Fideon  Sp .  z  o .o .

specjal izu jącej  s ię  w
rozwiązaniach  integracyjnych

oraz  digital izacj i  i  optymal izacj i
procesów  biznesowych .  

REKOMENDACJA

Kim jest Piotr?  

Prawnik, biegacz, podcaster. Człowiek z ogromną wiedzą chcący się nią dzielić. Gdy
dowiedziałem się o ebook'u z wielką ciekawością sięgnąłem po ebook'a w którym
poruszane są w sposób ciekawy aktualne tematy prawne w branży IT takie jak: IP BOX,
smart contract lub chociażby SAAS oraz wiele innych.

Polecam!!!

https://www.fideon.pl/
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HERBUT

Prezes Zarządu MH-info Sp. z o.o.

REKOMENDACJA

Ponadto, mało jest kancelarii prawnych i prawników, którzy specjalizują się w IT i mogą z
własnego doświadczenia określić co można, czego nie, co powinniśmy a czego nie oraz
jakie są dobre praktyki (w swoim doświadczeniu współpracowaliśmy z wieloma
kancelariami i wiem, że mało jest specjalizujących się w IT, a sama branża zmienia się
bardzo dynamicznie.
 
Dlatego, cieszę się, że w końcu ktoś zebrał w pigułkę najważniejsze aspekty dotyczące
działalności branży IT i przelał swoją wiedzę na papier tworząc ebooka. 184 strony  z
niesamowicie cenną wiedzą. Mnie np. bardzo zainteresowały aspekty: Program
komputerowy jako wkład do spółki? Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z software
house? Body leasing w IT? Jak prawo widzi scrum? Umowa czy regulamin?

Znajdziecie tutaj nie tylko definicje, ale przede wszystkim porównania i podsumowania
danych aspektów prawnych w IT np. w którym przypadku zastosować umowę a w którym
regulamin. Piotr Kantorowski zrobił mega wartościowa pracę Tworząc prawie
pełnowartościową książkę zawierającą zbiór artykułów o tematyce istotnej dla IT. 

Moim zdaniem jest to obowiązkowa lektura dla każdej osoby/firmy świadczącej usługi z
branży IT, przygotowującej nowy produkt informatyczny np. aplikację bądź będącej
konsultantem. Ja pochłonąłem ją od „deski do deski”, a zdobyta wiedza z pewnością
zaprocentuje i zaoszczędzi mi dużo czasu w przyszłości tworząc nowe produkty czy
rozwijając spółkę. 

Od 6 lat rozwijam firmę zajmującą się
Microsoft 365 i Kompleksową Obsługą
Informatyczną.
W naszej codziennej pracy potrzebujemy
wsparcia z zakresu „prawa w IT”, niestety
ciężko znaleźć rzetelne informacje w tej
dziedzinie w Internecie a ich wyszukiwanie
zajmuje dużo czasu.

https://mh-info.pl/
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Przed Tobą najnowsza pozycja przygotowana przez Kancelarię Prawną
Kantorowski, Głąb i Wspólnicy w ramach projektu Prawo dla Biznesu. 

Tym razem zapraszam Cię w świat prawnych aspektów IT, które – co od
razu warto wyjaśnić – powinny być istotne nie tylko z perspektywy software
house ale też z perspektywy każdego przedsiębiorcy, który postanowi zlecić
stworzenie dedykowanego dla siebie oprogramowania, czy nawet
przeprowadzenie wdrożenia oprogramowania już istniejącego w swojej
firmie.

Ten ebook to jeszcze nie pełnoprawna książka, a dopiero zbiór wielu
artykułów, które traktują o tematyce istotnej dla IT. Nie zmienia to faktu, że
z dużą dozą prawdopodobieństwa znajdziesz w niej informację, które będą
dla Ciebie istotne, a co najmniej dowiesz się jak umiejscowić je w prawnym
kontekście IT.

Mam nadzieję, że tak jak w przypadku wszystkich naszych materiałów tak i
tym razem Prawo dla Biznesu. IT spotka się z pozytywnym przyjęciem. W
każdym razie, z tego miejsca życzę Ci owocnego zdobywania lub
utrwalania wiedzy prawnej w kontekście IT i żywię nadzieję, że czas, który
poświęcisz na lekturę tego ebooka wielokrotnie w przyszłości zaprocentuje.

WSTĘP
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Do tego, aby pisać o prawnych aspektach IT, trzeba przede wszystkim
odpowiedzieć na pytanie czym w świetle prawa jest program komputerowy.
Cytując za Wikipedią, program komputerowy (ang. computer program) to: 

sekwencja symboli opisująca realizowanie obliczeń zgodnie z pewnymi
regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj
wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), zwykle
bezpośrednio, jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub
pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program
może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny, ale może
również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda). Formalne
wyrażenie metody obliczeniowej w postaci języka zrozumiałego dla człowieka
nazywane jest kodem źródłowym, podczas gdy program wyrażony w postaci
zrozumiałej dla maszyny (to jest za pomocą ciągu liczb, a bardziej precyzyjnie
– zer i jedynek) nazywany jest kodem maszynowym bądź postacią binarną
(wykonywalną).

Jak można łatwo wywnioskować z powyższego, program komputerowy definiuje
się co do zasady w kontekście wyłącznie technicznym. Jak jednak kwestia jego
definicji przedstawia się w przepisach prawa?

PROGRAM KOMPUTEROWY W �WIETLE PRAWA
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Szukając odpowiedzi na pytanie postawione powyżej, zacznijmy od
ustawodawstwa krajowego. Jak się niebawem przekonasz, nie jest ono wcale
pierwotne w kontekście regulacji prawnych dotyczących programów
komputerowych, jednak niewątpliwie obowiązuje wszystkich na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Ustawą najbardziej adekwatną do tego, aby zacząć poszukiwania legalnej
definicji programu komputerowego, będzie ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. To przepisami tej właśnie ustawy ustawodawca objął ochronę
programu komputerowego. 

Z ustawy tej dowiadujemy się, że programy komputerowe podlegają ochronie
jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

W całej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych próżno jednak szukać
definicji programu komputerowego. Polski ustawodawca nie zdecydował się
bowiem podjąć zdefiniowania tego, jakby nie patrzeć, technicznego pojęcia.
Jedyne wskazanie, które może mieć większe znaczenie w kontekście tego, co za
program komputerowy może być uznane, to zawarte w ustawie stwierdzenie, że 

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.

PROGRAM KOMPUTEROWY W USTAWODAWSTWIE

KRAJOWYM
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PROGRAM KOMPUTEROWY W USTAWODAWSTWIE

UNIJNYM

PROGRAM KOMPUTEROWY W �WIETLE PRAWA

Nie można jednak zapominać o tym, że przepisy ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych dotyczące programów komputerowych stanowią
implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. 

Zgodnie z punktem 7 Preambuły do dyrektywy, do jej celów pojęcie „program
komputerowy” obejmuje programy w jakiejkolwiek formie, w tym programy
zintegrowane ze sprzętem komputerowym; pojęcie to obejmuje również
przygotowawcze prace projektowe prowadzące do rozwoju programu
komputerowego z zastrzeżeniem, że charakter prac przygotowawczych jest
taki, że program komputerowy może korzystać z nich na późniejszym etapie. 

Tym samym, choć nie w treści samej dyrektywy, a w preambule do niej, to jednak
ustawodawca unijny w przeciwieństwie do ustawodawcy polskiego wyjaśnia co
przez program komputerowy winno być uznane. Co więcej, kwestia ta zostaje w
dalszej części preambuły doprecyzowana. W punkcie 10 Preambuły wyjaśniona
zostaje bowiem funkcja programów komputerowych. 

Wskazane zostaje, że rolą programu komputerowego jest wejście w kontakt i
wspólne funkcjonowanie z innymi częściami składowymi systemu
komputerowego i użytkownikami. W tym celu wymagane są logiczne i, tam
gdzie to właściwe, fizyczne wzajemne połączenia i wzajemne oddziaływanie,
tak aby pozwolić wszystkim elementom oprogramowania i sprzętu
komputerowego funkcjonować z innym oprogramowaniem, sprzętem
komputerowym i użytkownikami we wszelkich formach działania, do jakich są
przeznaczone. Części programu umożliwiające takie wzajemne połączenia i
wzajemne oddziaływanie między elementami oprogramowania i sprzętu
komputerowego są ogólnie znane pod nazwą „interfejsów". To funkcjonalne
wzajemne połączenie i wzajemne oddziaływanie jest ogólnie znane pod nazwą
„interoperacyjności"; podczas gdy sama „interoperacyjność" może być
zdefiniowana jako zdolność do wymiany informacji oraz wszechstronnego
wykorzystania informacji już wymienionych.
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W tym kontekście trzeba jednak wskazać, że dyrektywy same w sobie nie mają
co do zasady charakteru powszechnie obowiązującego prawa. Takiego też
charakteru nie ma tym bardziej preambuła do dyrektywy. Tym samym, choć
ustawodawca unijny szeroko naprowadził jak należy rozumieć program
komputerowy, to jednak i powyższego nie sposób uznać za definicję legalną
programu komputerowego. Skoro więc dyrektywa i tak sama w sobie nie jest
stosowana bezpośrednio, a podlega implementacji, to i w tym przypadku należy
stwierdzić, że brak jest definicji programu komputerowego, także na poziomie
unijnych aktów prawnych.

PROGRAM KOMPUTEROWY W ORZECZNICTWIE
TRYBUNAŁU

Pewną wskazówkę odnośnie tego jak prawo rozumie program komputerowy daje
natomiast orzecznictwo. Warto przede wszystkim wskazać, na orzeczenie
Trybunału w sprawach połączonych pod sygnaturą C-406/10, które być może
nie daje pełnej odpowiedzi odnośnie tego czym w świetle prawa jest program
komputerowy, ale przynajmniej udziela odpowiedzi negatywnej wyjaśniając
czym on nie jest. 

  
Otóż, jak zostało tam wskazane,              artykuł 1 ust. 2 dyrektywy Rady
91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów
komputerowych należy interpretować w ten sposób, że ani zbiór funkcji
programu komputerowego ani język programowania i format plików danych
używanych w ramach programu komputerowego w celu korzystania z pewnych
jego funkcji nie stanowią formy wyrażenia tego programu i nie podlegają z tego
tytułu ochronie przyznawanej programom komputerowym przez prawo autorskie
w rozumieniu tej dyrektywy. 

Jak łatwo z treści tego orzeczenia wywieść, w żadnej mierze nie odpowiada ono
na pytanie jak należy program komputerowy rozumieć w świetle prawa, a
jedynie wskazuje na to, że język programowania i format plików nie stanowią
formy wyrażenia programu komputerowego, przez co nie podlegają ochronie.
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Podsumowanie

Analizując regulacje prawne dotyczące programu komputerowego dojść
trzeba do wniosku, że nie posiada on legalnej definicji. Co prawda, przepisy
unijne w przeciwieństwie do polskich w pewnym stopniu kwestię tę wyjaśniają,
a co więcej orzecznictwo wyjaśnienia te pogłębia, ale jednak finalnie należy
stwierdzić, że kwestia tego, czym jest program komputerowy jest kwestią
techniczną, której prawo nie reguluje i regulować nie powinno. 

Parafrazując bowiem pewne znane powiedzenie można powiedzieć, że
oddajmy prawu co prawne, a technologii co technologiczne. 

Prawo nie będzie bowiem nigdy właściwym miejscem do opisywania stanu
techniki, który zresztą jest obecnie na tyle zmienny, że przyjęcie takiej
metodologii prowadziłoby do konieczności ustawicznych zmian przepisów w
zakresie definiowania podstawowych jego pojęć. 

Niemniej jednak, szczególnie właśnie w takich jak ta sytuacjach, prawo ma o
tyle istotne znaczenie, że w sposób negatywny może określać granice tego,
czym program komputerowy jest, albo też może wskazywać, które elementy
programu komputerowego nie podlegają ochronie.



Program
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jako wkład do
sp�łki

02



Niewątpliwie wszelkiego rodzaju
programy komputerowe stanowią
przedmiot obrotu na obecnym rynku.
Umowy, w ramach których ma to miejsce
są różnego rodzaju, od licencji
niewyłącznych po przeniesienie
majątkowych praw autorskich. Powstaje
jednak pytanie, czy prawa do programu
komputerowego mogą stanowić wkład
do spółki, a jeśli tak, to na jakiej
zasadzie powinny być one na nią
przeniesione.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie czym jest program
komputerowy. Bez tej wiedzy nie sposób nawet rozważać czy może być on
wkładem do spółki. Kodeks spółek handlowych wprowadza w tym zakresie
pewne ograniczenia, o czym jednak szerzej w dalszej części. 

Odpowiadając więc na podstawowe pytanie, trzeba przede wszystkim
powiedzieć, że program komputerowy jest przedmiotem prawa autorskiego.
Zgodnie z przepisami tej ustawy, program komputerowy jest utworem
podlegającym ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy nie stanowią
inaczej.

Skoro więc program komputerowy jest utworem, to nie może budzić wątpliwości,
że przysługują do niego tak majątkowe prawa autorskie, jak i osobiste prawa
autorskie. Te pierwsze są natomiast zbywalne, a więc mogą być przedmiotem
obrotu.

PROGRAM KOMPUTEROWY JAKO WKŁAD DO SP�ŁKI 

PROGRAM KOMPUTEROWY JAKO WKŁAD DO SP�ŁKI

CZYM JEST PROGRAM KOMPUTEROWY?
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Jak wynika z art. 14 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem wkładu do spółki
kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź
usług. 

Jak już zostało wskazane powyżej, skoro program komputerowy jest utworem, to
przysługują do niego dwa rodzaje praw autorskich – majątkowe i osobiste.
Majątkowe prawa autorskie są zbywalne, podczas gdy osobiste prawa autorskie
nie. Co za tym idzie, program komputerowy może stanowić wkład do spółki
kapitałowej wyłącznie w zakresie majątkowych praw autorskich.

W przypadku spółek osobowych, prócz wyjątków dotyczących spółki
komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, co do zasady nie ma ograniczeń
co do przedmiotu wkładu. 

W szczególności wkładem mogą być też praca czy świadczenie usług, ale rzecz
jasna mogą to być też zbywalne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do
programu komputerowego. 

Co więc istotne, w przypadku spółek osobowych wkładem do spółki może być
zarówno program komputerowy już istniejący, jak i program komputerowy, który
dopiero będzie stworzony poprzez wkład pracy wspólników tej spółki.

CO MOŻE BY� WKŁADEM DO SP�ŁKI?

PROGRAM KOMPUTEROWY JAKO WKŁAD DO SP�ŁKI

Skoro już wiemy, że program komputerowy jest
utworem, a tym samym przysługują do niego
majątkowe prawa autorskie, należy zweryfikować
jakiego rodzaju prawa mogą być wkładem do
spółki. Sytuacja przedstawia się odmiennie w
zależności od tego, czy mamy do czynienia ze
spółką osobową czy też spółką kapitałową.
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O CZYM NALEŻY PAMIĘTA� WNOSZĄC DO SP�ŁKI
PROGRAM KOMPUTEROWY JAKO PRZEDMIOT APORTU?

Wniesienie programu komputerowego jako przedmiot aportu wiąże się z
pewnymi dalszymi konsekwencjami. Przede wszystkim warto wiedzieć, że z
samego faktu wskazania, a w zasadzie dokładnego opisania oraz określenia
wartości programu komputerowego w umowie spółki, nie można zapominać o
tym, że do przeniesienia majątkowych praw autorskich konieczne są dalsze
działania. 

W większości przypadków koniecznym będzie zawarcie tak zwanej umowy
aportowej, która ureguluje kwestię przeniesienia majątkowych praw autorskich
do programu komputerowego na wszystkich polach eksploatacji oraz
określenie wynagrodzenia należnego twórcy za takie działanie. 

Bez dochowania powyższych standardów, program komputerowy, a 
w zasadzie prawa majątkowe do niego, nie zostaną skutecznie 
przeniesione.

Trzeba też wiedzieć, że wniesienie programu komputerowego do spółki nie jest
jedyną możliwością zezwolenia jej na korzystanie z tego programu. Podstawę
taką daje w szczególności umowa licencji, w tym także licencji niewyłącznej. 

Odnosząc się jednak do realiów obrotu warto wiedzieć, że majątkowe prawa
autorskie nie przechodzą na spółkę z samego faktu, że program komputerowy
został wykonany przez członka jej zarządu. 

Tak dzieje się wyłącznie wówczas, gdy program komputerowy został stworzony
przez osobę pozostającą w ramach stosunku pracy z tą spółką.

PROGRAM KOMPUTEROWY JAKO WKŁAD DO SP�ŁKI

O CZYM JESZCZE POWINIENE�  WIEDZIE� CHCĄC
ROZWIJA� OPROGRAMOWANIE W RAMACH SP�ŁKI?
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Podsumowanie

Choć przekazanie programu komputerowego spółce może nastąpić na wielu
różnych podstawach prawnych i w wielu wariantach, zawsze dobrze jest
kwestię tę uregulować świadomie, gdyż w przypadku zmian w składzie
wspólników może okazać się już niemożliwym uzyskanie przeniesienia
majątkowych praw autorskich z foundera na spółkę, co może znacząco
utrudniać dystrybuowanie stworzonego oprogramowania.
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PROGRAM KOMPUTEROWY A PRAWA AUTORSKIE

Chyba każdy przedsiębiorca działający w branży IT słyszał o tym, że program
komputerowy pozostaje pod ochroną przepisów ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Z praktyki jednak wiem, że już na etapie podpisywania
umowy między software house’m a innym przedsiębiorcą nie zawsze kwestia ta
jest prawidłowo rozumiana przez strony. 

Żeby wyjaśnić kwestię co konkretnie podlega ochronie jako program
komputerowy, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, że przedmiotem prawa
autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości,
przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 

Choć utwory mogą być wyrażone w niemal dowolny sposób, to jednak program
komputerowy zostaje wymieniony w ustawie jako przykład utworu wyrażonego
słowem, symbolami matematycznymi lub znakami graficznymi.

Trzeba w tym miejscu jednak przypomnieć, że ochroną prawnoautorską objęty
może być wyłącznie sposób wyrażenia. Nie mogą być nim natomiast objęte
odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania czy koncepcje
matematyczne. 

CO REALNIE NABYWA TWOJA FIRMA NABYWAJĄC MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE DO
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO?

PRAWA AUTORSKIE A PROGRAM KOMPUTEROWY

Problem polega na tym, że to, co realnie ochroną
prawa autorskiego jest objęte, nie jest wcale tak
oczywiste. Niewątpliwie jest to natomiast sprawa
pierwszorzędna w kontekście prawidłowego
rozumienia praw i obowiązków, tak software house’u,
jak i ich klientów.

Innymi słowy, tylko jeśli wiemy jakie konkretnie
elementy programu komputerowego mogą, czy
nawet powinny być na nas przeniesione, możemy
mieć poczucie, że w sposób bezpieczny, pewny i
kompletny nabędziemy prawo do stworzonego na
nasze zlecenie oprogramowania.
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W przypadku programów komputerowych kwestia ta zostaje jeszcze bardziej
precyzyjnie opisana w ustawie i ochrona przyznana programowi
komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, jednak idee i zasady
będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym
podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Zgodnie z jej treścią program komputerowy (ang. computer program) to
sekwencja symboli opisująca realizowanie obliczeń zgodnie z pewnymi
regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj
wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), zwykle
bezpośrednio, jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub
pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program
może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny, ale może
również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

Do ustalenia tego, do czego konkretnie możemy
nabyć majątkowe prawa autorskie zlecając
stworzenie dla nas programu komputerowego,
sama wiedza prawna nie będzie jednak
wystarczająca. Będzie tak już nawet z tego
powodu, że w ustawie nie ma definicji programu
komputerowego, co akurat należy ocenić
pozytywnie, ponieważ jedną z lepszych praktyk
legislacyjnych jest niedefiniowanie w aktach
prawnych pojęć technicznych, szczególnie jeśli
dotyczą takich dziedzin techniki, które rozwijają
się jeszcze bardziej dynamicznie niż prawo.

CO REALNIE NABYWA TWOJA FIRMA NABYWAJĄC MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE DO
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO?

CZYM JEST PROGRAM KOMPUTEROWY?

Brak definicji legalnej programu komputerowego nie zwalnia nas jednak z
obowiązku określenia jak pojęcie to należy definiować na potrzeby stosowania
prawa. O dziwo, bardziej niż jakikolwiek komentarz do ustawy pomocna może
okazać się dla nas w tym przypadku definicja z Wikipedii.
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KOD �R�DŁOWY, KOD WYNIKOWY I  ALGORYTM

CO REALNIE NABYWA TWOJA FIRMA NABYWAJĄC MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE DO
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO?

Kolejnymi ważnymi pojęciami dla pełnego zrozumienia czym w świetle prawa jest
program komputerowy są: kod źródłowy, kod maszynowy oraz algorytm. I tak,
dalej korzystając z definicji zawartych w Wikipedii, 

formalne wyrażenie metody obliczeniowej w postaci języka zrozumiałego dla
człowieka nazywane jest kodem źródłowym, podczas gdy program wyrażony w
postaci zrozumiałej dla maszyny (to jest za pomocą ciągu liczb, a bardziej
precyzyjnie – zer i jedynek) nazywany jest kodem maszynowym bądź postacią
binarną (wykonywalną). Natomiast algorytm to jednoznaczny przepis
obliczenia w skończonym czasie pewnych danych wejściowych do pewnych
danych wynikowych. 

Mówiąc więc w pewnym uproszczeniu, algorytm jest równaniem matematycznym.

OCHRONA PRAWNOAUTORSKA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO

Znajomość tych wszystkich definicji jest niezbędna w celu określenia czego
dotyczą przepisy mówiące o prawach autorskich do programu komputerowego.
Bez tej wiedzy możemy bowiem być niekiedy błędnie przekonani, że nabywamy
prawa autorskie do całego programu komputerowego, a w rzeczywistości będzie
jednak zgoła odmiennie. Zestawiając bowiem definicje techniczne z przepisami
prawa dojść należy do wniosku, że bynajmniej nie jest tak, że wszystko co składa
się na program komputerowy w potocznym rozumieniu tego określenia stanowi
przedmiot ochrony prawa autorskiego. Prócz przytoczonych na wstępie
przepisów prawa polskiego, tj. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
warto odwołać się też do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów
komputerowych, która w motywie 11 stanowi, że 
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w celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnić należy, że tylko forma wyrażenia
programu komputerowego podlega ochronie, podczas gdy koncepcje i zasady,
na których opierają się wszystkie elementy programu, włącznie z tymi, na
których opierają się jego „interfejsy”, nie podlegają ochronie zgodnie z
niniejszą dyrektywą. Zgodnie z tą zasadą prawa autorskiego, w zakresie, w
jakim logika, algorytmy i języki programowania obejmują koncepcje i zasady,
te koncepcje i zasady nie podlegają ochronie. 

Zgodnie z ustawodawstwem i orzecznictwem państw członkowskich oraz
międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi prawa autorskiego, forma
wyrażenia tych koncepcji i zasad ma podlegać ochronie prawem autorskim.
Kwestia ta została znacząco rozwinięta w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z
dnia 2 maja 2012 r., C-406/10, który wyjaśnił, że dyrektywę w sprawie ochrony
prawnej programów komputerowych należy interpretować w ten sposób, że 

ani zbiór funkcji programu komputerowego ani język programowania i format
plików danych używanych w ramach programu komputerowego w celu
korzystania z pewnych jego funkcji nie stanowią formy wyrażenia tego
programu i nie podlegają z tego tytułu ochronie przyznawanej programom
komputerowym przez prawo autorskie w rozumieniu tej dyrektywy. 

W istocie przyjęcie, że funkcja programu
komputerowego mogłaby być chroniona
jako taka, oznaczałoby umożliwienie
monopolizowania koncepcji kosztem
postępu technicznego i rozwoju
przemysłowego. W dalszej części
uzasadnienia wyroku Trybunał wyjaśnia
jednak, że język programowania i format
plików danych mogą korzystać, jako
utwory, z ochrony przewidzianej prawem
autorskim na mocy dyrektywy w sprawie
harmonizacji niektórych aspektów praw
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie
informacyjnym, jeżeli stanowią one wyraz
własnej twórczości intelektualnej ich
autora.

CO REALNIE NABYWA TWOJA FIRMA NABYWAJĄC MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE DO
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO? 25



Warto w tym miejscu przytoczy� też fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego

we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2013 r., I C 926/08, gdzie zostało wyja�nione, że poza

zakresem zainteresowania prawa autorskiego pozostaje także algorytm programu,

rozumiany jako ciąg działa� niezbędnych do realizacji danego zadania, pewien

abstrakcyjny spos�b rozwiązania okre�lonego problemu. Wzory i algorytmy wyłączone są

z ochrony na podstawie prawa autorskiego, ponieważ są por�wnywalne ze słowami,

kt�rymi posługuje się poeta lub pisarz w swojej tw�rczo�ci literackiej. Nie same słowa,

lecz dopiero spos�b ułożenia tych element�w, tak jak styl zapisu programu

komputerowego, może odzwierciedla� tw�rczo�� intelektualną wła�ciwą dla jego autora,

a zatem może podlega� ochronie.

Z powyższego wynika więc, że ochronie prawnoautorskiej nie podlegają takie
kwestie związane z programem komputerowym jak:

koncepcje

zasady, 

algorytmy

Z drugiej strony, ochronie tej podlegają:

kod źródłowy 

kod wynikowy

pod pewnymi warunkami – język programowania i format plików. 

Warto o tym wiedzieć, ponieważ w innym przypadku może stać się tak, że mimo
najszczerszych intencji także po stronie software house’u nie nabędziemy
majątkowych praw autorskich do wykonanego dla nas programu
komputerowego lub też nie staniemy się jego wyłącznym licencjobiorcą. 

Na zakończenie warto dodać, że kwestie, o których była mowa powyżej dotyczą
w zasadzie „wnętrza” oprogramowania, czyli jego back-endu. W przypadku
interfejsu, czyli front-endu, sprawa przedstawia się jeszcze inaczej, jednak jest to
temat na odrębny artykuł.

CO REALNIE NABYWA TWOJA FIRMA NABYWAJĄC MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE DO
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO?

O CZYM WARTO PAMIĘTA� PODPISUJĄC UMOWĘ Z
SOFTWARE HOUSE'M?
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JAK NAJCZĘ�CIEJ SKONSTRUOWANE SĄ UMOWY 
Z SOFTWARE HOUSE?

PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO A
PRAWO DO INTERFEJSU GRAFICZNEGO

CZYM JEST FRONT-END, A CZYM JEST BACK-END
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

Praktyka pokazuje, że niemała część umów w IT zostaje skonstruowana w ten
sposób, że software house przenosi na zamawiającego majątkowe prawa
autorskie do programu komputerowego. Co to jednak realnie oznacza? Część
odpowiedzi na to pytanie zawarłem już w artykule pod tytułem: „Co realnie
nabywa Twoja firma nabywając majątkowe prawa autorskie do programu
komputerowego?”. 

Wynika z niego przede wszystkim, że ochronie prawnoautorskiej nie podlegają
takie kwestie związane z programem komputerowym jak koncepcje i zasady
jego działania, ale także – co już może wydawać się mniej oczywiste –
algorytmy. 

Z drugiej strony, ochronie tej podlega kod źródłowy, jak i kod wynikowy, ale
także – pod pewnymi warunkami – język programowania i format plików. W
końcowej części tamtego artykułu zasygnalizowałem także, że sprawa jeszcze
bardziej się komplikuje, jeśli dokona się dalszego wyodrębnienia elementów, z
których finalnie składa się oprogramowanie. 

Chodzi tu przede wszystkim o rozróżnienie na back-end i front-end. Ten ostatni
był przedmiotem wspomnianego powyżej artykułu, a temu pierwszemu chciałbym
poświęcić niniejszy artykuł.

Zanim jednak przejdziemy do kwestii prawnych, należy wyjaśnić czym właściwie
front-end i back-end jest. Oczywiście, jeśli działasz w IT, to to wyjaśnienie będzie
zupełnie zbędne, jednak jeśli czytasz ten artykuł z tego powodu, że zamierzasz
podpisać umowę z software house, to takie wyjaśnienie będzie przydatne. 

Przytaczając za Wikipedią:

front-end 
back-end 
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PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO A
PRAWO DO INTERFEJSU GRAFICZNEGO

Są to początkowe oraz końcowe stadium procesu. Front-end jest odpowiedzialny
za pobieranie danych od użytkownika oraz przekazanie ich do back-endu.
Następnie back-end na podstawie tych danych wykonuje określone zadanie.
Opcjonalnie front-end może pokazać użytkownikowi wyniki otrzymane od back-
endu. Często stosowanym tłumaczeniem jest „fasada” i „wnętrze”. 

Mówiąc więc w pewnym uproszczeniu – front-end to interfejs. Na potrzeby tego
artykułu będzie nas jednak interesować jeszcze bardziej sprecyzowany zakres
front-endu, a mianowicie interfejs graficzny. 

Warto wiedzieć, że – po raz kolejny przytaczając za Wikipedią –  graficzny
interfejs użytkownika, interfejs graficzny, środowisko graficzne, GUI
(ang. graphical user interface) to określenie sposobu prezentacji informacji
przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegającego na rysowaniu i
obsługiwaniu widżetów.

CZY W �WIETLE PRAWA INTERFEJS GRAFICZNY JEST
CZĘ�CIĄ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO?

Po tym krótkim wprowadzeniu „technicznym” można już przejść do kwestii
prawnych. Te z kolei należy zacząć od przytoczenia fragmentu uzasadnienia
wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r., C-393/09. Zostaje
w nim bowiem wyjaśnione między innymi, że 

graficzny interfejs użytkownika nie stanowi formy wyrażenia programu
komputerowego w rozumieniu dyrektywy w sprawie ochrony prawnej
programów komputerowych i nie może korzystać z ochrony przyznanej w
prawie autorskim programom komputerowym na podstawie tej dyrektywy. 

W istocie każda forma wyrażenia programu komputerowego musi być chroniona
od chwili, gdy jej odtworzenie prowadziłoby do odtworzenia samego programu,
pozwalając w ten sposób komputerowi na wypełnienie jego funkcji. Zgodnie z
motywem dziesiątym i jedenastym dyrektywy, interfejsy są częściami programu
komputerowego umożliwiającymi wzajemne połączenie i interakcję wszystkich
elementów oprogramowania i sprzętu komputerowego z innym
oprogramowaniem i sprzętem, jak również z użytkownikami, tak aby stały się one
w pełni funkcjonalne. W szczególności graficzny interfejs użytkownika jest
interfejsem interakcji, pozwalającym na komunikację pomiędzy programem
komputerowym a użytkownikiem. 
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PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO A
PRAWO DO INTERFEJSU GRAFICZNEGO

W związku z tym graficzny interfejs użytkownika nie pozwala na powielanie
tego programu komputerowego, lecz stanowi po prostu element tego
programu, za pomocą którego użytkownicy wykorzystują właściwości
omawianego programu. 

Oznacza to więc, że interfejs graficzny nie podlega ochronie jak program
komputerowy. Czy jednak jest to równoznaczne z tym, że nie podlega
jakiejkolwiek ochronie?

JAKIEJ OCHRONIE PODLEGA INTERFEJS GRAFICZNY?

Na to pytanie Trybunał odpowiada w dalszej części orzeczenia. Wskazuje w nim,
że 

jeśli taki interfejs stanowi wyraz własnej twórczości intelektualnej swego
autora, może on korzystać z przewidzianej w prawie autorskim ochrony jako
utwór, zgodnie z dyrektywą w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. 

Zadaniem sądu krajowego jest natomiast ustalenie czy tak jest, biorąc pod
uwagę w szczególności swoisty układ bądź konfigurację wszystkich elementów
składowych będących częścią graficznego interfejsu użytkownika, w celu
ustalenia tych, które spełniają kryterium oryginalności. W tym zakresie kryterium
to nie będzie spełnione przez elementy składowe graficznego interfejsu
użytkownika cechujące się wyłącznie ich funkcją techniczną. 

Tym samym, choć interfejs graficzny nie podlega ochronie jako program
komputerowy, to jednak może podlegać takowej ochronie jako „zwykły” utwór. 

Czy tak jednak będzie, zależy już od indywidualnych cech danego interfejsu, a w
zasadzie kreatywności jego twórcy.
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Oznacza to ni mniej ni więcej jak tylko to, że jeśli
zgodnie z umową dotyczącą stworzenia dla naszej
firmy oprogramowania czy aplikacji nabywamy
majątkowe prawa autorskie do programu
komputerowego, to nie jest to postanowienie
równoznaczne z tym, że po wykonaniu takiej umowy
staniemy się dysponentami wszelkich praw do tak
stworzonego oprogramowania czy aplikacji. 

NA CO WIĘC ZWR�CI� UWAGĘ PODPISUJĄC UMOWĘ Z
SOFTWARE HOUSE?

PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO A
PRAWO DO INTERFEJSU GRAFICZNEGO

Warto więc zadbać o to, żeby nasza umowa, którą podpisujemy była
skonstruowana w sposób prawidłowy, a przede wszystkim aby uwzględniała
kwestie takie, jak nabycie prawa do interfejsu graficznego. Nie budzi bowiem
wątpliwości, że choć ten także podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, to jednak nie są to prawa tożsame.
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PROGRAMY KOMPUTEROWE A BAZY DANYCH

PROGRAMY KOMPUTEROWE A BAZY DANYCH

Nierzadko jest tak, że software house dostaje zlecenie stworzenia programu do
obsługi bazy danych danej firmy. Powstaje więc pytanie w jaki sposób można się
zabezpieczyć zawierając umowę na stworzenie tego rodzaju oprogramowania
oraz czym konkretnie jest baza danych? 

Dla większości firm zlecających stworzenie na ich rzecz elektronicznej bazy
danych, poprzez, dla przykładu, digitalizację już istniejącej, istotnym będzie, czy
podpisując tego rodzaju dokument mają gwarancję, że software house
wprowadzi do tak stworzonego programu wszelkie dane, które chcemy mieć w
swojej bazie, a dodatkowo stworzy odpowiednie oprogramowanie od obsługi
takiej bazy danych.

CZYM SĄ BAZY DANYCH?

Zacznijmy jednak od tego, czym bazy danych są. Jak wynika z ustawy o ochronie
baz danych, baza danych oznacza 

zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych
według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w
jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co
do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji
lub prezentacji jego zawartości.

Już więc z samej definicji wynika, że program komputerowy może być jednym z
miejsc, w których baza danych może zostać zamieszczona. Aby kwestie definicji
zakończyć już na tym etapie, warto też wyjaśnić, że 

producentem bazy danych jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ponosi ryzyko
nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych. 
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Wynika więc z tego, że, co do zasady, aby mówić o bazie danych, to z jej
powstaniem musi wiązać się określony nakład inwestycyjny. Tu warto wskazać, że
nakład ten nie musi mieć bynajmniej charakteru pieniężnego, gdyż może być
także czasowy albo też innego rodzaju.

BAZA DANYCH W �WIETLE USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM I  PRAWACH POKREWNYCH

Odpowiadając na pytanie jak ma się program komputerowy do bazy danych,
proponuję jednak zacząć od ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
która wskazuje, że zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy
utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione
materiały, 

o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez
uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów. 

Niemniej jednak, jak wynika z innych przepisów tej ustawy, które już w sposób
bezpośredni dotyczą programów komputerowych, ochrona przyznana bazom
danych spełniającym cechy utworu nie obejmuje programów komputerowych
używanych do sporządzenia lub obsługi baz danych dostępnych przy pomocy
środków elektronicznych. Co istotne, niemal analogiczny przepis znajduje się w
ustawie o ochronie baz danych. Stanowi on, 

ochrona przyznana bazom danych nie obejmuje programów komputerowych
użytych do sporządzenia baz danych lub korzystania z nich.

Co z powyższego wynika? Otóż przede wszystkim to, że stworzenie programu
komputerowego oraz przyznana mu ochrona jest czymś innym niż stworzenie
bazy danych i przyznana jej ochrona. Co więcej, wynika też z tego przepisu, że
choć program komputerowy może być stworzony w celu sporządzenia lub obsługi
baz danych, to jednak ochrona obu jest rozłączna. Warto o tym wiedzieć,
ponieważ niejednokrotnie zlecając stworzenie oprogramowania do obsługi bazy
danych w ramach umowy ma powstać także sama baza danych, a co najmniej
ma dojść do digitalizacji istniejącej już fizycznie bazy danych zawierającej te
dane, które na etapie tworzenia oprogramowania były już dostępne.
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JAKIEJ OCHRONIE PODLEGAJĄ BAZY DANYCH?

O kwestiach dotyczących ochrony programu komputerowego pisałem już
kilkakrotnie. Tym razem skupię się więc na kwestiach dotyczących ochrony baz
danych, które są obsługiwane przez dany program komputerowy. Innymi słowy,
skupię się na kwestii dotyczącej samej tylko ochrony bazy danych w oderwaniu
od tego, czy jest ona elektroniczna, a tym samym do jej wykorzystywania
konieczny jest program komputerowy. Wbrew pozorom nie będzie to bez
znaczenia dla zagadnień związanych z IT, ponieważ obecnie raczej
marginalnym rozwiązaniem na rynku są inne niż komputerowe bazy danych.

Mówiąc więc o ochronie bazy danych warto zauważyć, że dzielą się one na
twórcze i nietwórcze. Innymi słowy, nie każda baza danych będzie utworem w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim, jednak część z nich będzie spełniać
wymagane do tego kryteria. W zależności od tego, czy baza danych jest czy też
nie jest twórcza. Choć w każdym przypadku będzie ona podlegać ochronie, to
jednak ochrona ta będzie różna.

JAKIE BAZY DANYCH PODLEGAJĄ OCHRONIE NA
PODSTAWIE POLSKIEGO USTAWODAWSTWA?

Ustawa o bazach danych wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym ochronie
podlegają nie wszystkie bazy danych. Przede wszystkim podlegają jej bazy
danych, których producentem jest obywatel państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

Ochronie podlegają też te bazy danych, które zostały stworzone przez osoby
prawne z tych obszarów. Ochrona baz danych może także wynikać z umów
międzynarodowych. Na tym jednak regulacja się nie kończy, ponieważ ustawa
stanowi, że nawet jeśli ochrona bazy danych nie będzie wynikać z żadnej z
powyższych podstaw, to i tak będzie ona podlegać ochronie, jeśli baza danych
została stworzona przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy Prawo
przedsiębiorców.
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Bazy dane dzielimy na twórcze i nietwórcze.
Zacznijmy więc od tych ostatnich. Przede
wszystkim warto wiedzieć, że zgodnie z
ustawą o bazach danych, podlegają one
ochronie określonej w ustawie niezależnie od
ochrony przyznanej na podstawie ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1231) bazy danych spełniającym cechy
utworu. Innymi słowy, poziom ochrony
nietwórczych baz danych jest tym
podstawowym poziomem ich ochrony, który
mają także bazy danych twórcze. 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie baz danych, 

producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania
danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do
jakości lub ilości. 

Co istotne, domniemywa się, że producentem jest osoba, której nazwisko lub
firmę (nazwę) w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach bazy danych
lub której nazwisko lub firmę (nazwę) podano do publicznej wiadomości w
jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem bazy danych.

NIETW�RCZE BAZY DANYCH

KOMU PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA DO BAZY
DANYCH?

Rozpatrując jednak rzeczoną kwestię niejako w odwrotnym kierunku, warto
podkreślić, że nietwórcze bazy danych nie podlegają już ochronie wynikającej z
przepisów ustawy o prawie autorskim.
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JAKIE UPRAWNIENIA MAJĄ UŻYTKOWNICY BAZ
DANYCH

Ustawa wskazuje także jakie uprawnienia w stosunku do baz danych mają ich
użytkownicy. Trzeba wiedzieć, że producent bazy danych udostępnionej
publicznie w jakikolwiek sposób nie może zabronić użytkownikowi
korzystającemu zgodnie z prawem z takiej bazy danych pobierania lub
wtórnego jej wykorzystania w jakimkolwiek celu, nieistotnej, co do jakości lub
ilości, części jej zawartości. 

Jeżeli użytkownik korzystający zgodnie z prawem z bazy danych jest uprawniony
do pobierania lub wtórnego wykorzystania jedynie części bazy danych, to
uprawnienie dotyczy tylko tej części. Jednakże, korzystanie z baz danych nie
może naruszać normalnego korzystania z baz danych lub godzić w słuszne
interesy producenta baz danych. Postanowienia umowy, które byłyby mniej
korzystne dla użytkownika są nieważne.

WYJĄTKI OD ZASAD KORZYSTANIA Z BAZY DANYCH

 do własnego użytku osobistego, ale tylko z zawartości nieelektronicznej

bazy danych,

 w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze

wskazaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione

niekomercyjnym celem, dla którego wykorzystano bazę,

 do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub

administracyjnego,

 dla dobra osób niepełnosprawnych.

Powyższa zasada nie jest jednak bezwzględna. Istnieje od niej bowiem kilka
dość istotnych wyjątków. Wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości,
części rozpowszechnionej bazy danych:

1.

2.

3.

4.
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Niemniej jednak nawet jeśli korzystamy z bazy danych na podstawie rzeczonych
wyjątków warto wiedzieć, że musimy się liczyć z pewnymi ograniczeniami.
Wyjątki te nie są bowiem nieograniczone, gdyż nie jest dozwolone powtarzające
się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym
korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów
producenta.

Czas trwania ochrony bazy danych liczy się
od jej sporządzenia przez okres piętnastu lat
następujących po roku, w którym baza
danych została sporządzona. Jednakże,

jeżeli w tym okresie baza danych została w
jakikolwiek sposób udostępniona publicznie,

okres jej ochrony wygasa z upływem
piętnastu lat następujących po roku, w
którym doszło do jej udostępnienia po raz
pierwszy. 

CZAS TRWANIA OCHRONY BAZY DANYCH

Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany treści bazy
danych, co do jakości lub ilości, w tym jej uzupełnienia, zmiany lub usunięcia jej
części, mających znamiona nowego, istotnego co do jakości lub ilości nakładu,
okres jej ochrony liczy się odrębnie.
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TW�RCZE BAZY DANYCH

W przypadku twórczych baz danych regulacja nie jest już aż tak obszerna i
ogranicza się ona jedynie do kilku kwestii. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że opracowanie lub
zwielokrotnienie bazy danych spełniającej cechy utworu, dokonane przez
legalnego użytkownika bazy danych lub jej kopii, nie wymaga zezwolenia autora
bazy danych, jeśli jest ono konieczne dla dostępu do zawartości bazy danych i
normalnego korzystania z jej zawartości. Jeżeli użytkownik jest upoważniony do
korzystania tylko z części bazy danych, niniejsze postanowienie odnosi się tylko
do tej części. 

Tym samym, regulacja prawnoautorska dotycząca baz danych nie jest zbyt
rozbudowana, co należy jednak rozumieć w ten sposób, że w pozostałym
zakresie zastosowanie mają inne przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz regulacje dotyczące nietwórczych baz danych.

W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na przytaczany
już wcześniej przepis, zgodnie z którym zbiory, antologie,
wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem
prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione
materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma
twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych
utworów. 

Oznacza to, że poprzez sam układ bazy danych może dojść do stworzenia
utworu. Innymi słowy, to nie zawartość bazy danych decyduje o jej twórczym
charakterze, a sam sposób stworzenia tej bazy. Czym innym są bowiem treści
ujęte w bazie danych, a czym innym jest sama baza danych w rozumieniu prawa.
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ROSZCZENIA PRODUCENTA BAZY DANYCH

 zaniechania naruszania;

 usunięcia skutków naruszenia;

 naprawienia wyrządzonej szkody:

 na zasadach ogólnych 

 albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej

dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione –

trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego

dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego

zgody na korzystanie z bazy danych;

Roszczenia producenta bazy danych wynikają zarówno z ustawy o bazach
danych, co do wszelkiego rodzaju baz danych, jak również z ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w którym mamy do czynienia z
twórczymi bazami danych. Do najważniejszych roszczeń z tej pierwszej kategorii
trzeba wskazać, że producent, którego prawa do bazy danych zostały
naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1.

2.

3.

a.

b.

   4.  wydania uzyskanych korzyści.

W tym kontekście trzeba jeszcze raz przypomnieć, że program komputerowy,
który umożliwia nam dostęp do bazy danych podlega odrębnej ochronie w
stosunku do tej, która została przyznana samej bazie danych. Nie można o tym
zapominać, gdyż tak jak możliwe jest naruszenie praw do bazy danych bez
naruszenia praw do programu komputerowego, tak i możliwy jest odwrotny
scenariusz.
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Podsumowanie

Warto znać uregulowania dotyczące baz danych, gdy zleca się stworzenie
oprogramowania do ich obsługi wraz ze stworzeniem lub zdigitalizowaniem
samej bazy danych. W przypadku takich umów, możliwym jest bowiem, że będą
ich dotyczyć trzy rodzaje przepisów, tj. zarówno te dotyczące nietwórczych baz
danych, jak i te dotyczące twórczych baz danych oraz przepisy dotyczące
programów komputerowych. Co także niezmiernie istotne, trzeba odróżniać
bazy danych od programów komputerowych, które służą do ich obsługi czy od
treści, które w tych bazach danych są zawarte, ponieważ dotyczą ich
każdorazowo odrębne regulacje. Co jednak najważniejsze z prawnego punktu
widzenia, stanowią one odmienny przedmiot tak ochrony, jak i ewentualnie
łączącej strony umowy. Dlatego też podpisując umowę związaną właśnie z
bazami danych na powyższe trzeba zwrócić szczególną uwagę.



Czy gry
komputerowe to
po prostu
programy
komputerowe
przeznaczone do
rozrywki?
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CZY GRY KOMPUTEROWE TO PO PROSTU PROGRAMY
KOMPUTEROWE PRZEZNACZONE DO ROZRYWKI?

CZY GRY KOMPUTEROWE TO PO PROSTU PROGRAMY KOMPUTEROWE PRZEZNACZONE DO
ROZRYWKI?

Bez wątpienia rynek gier komputerowych rozwija się niezmiernie dynamicznie i to
z dużym udziałem naszych rodzimych produkcji. Jako światową czołówkę na tym
rynku wymienić można choćby CD Projekt RED i jej Wiedźmina, ale to jedynie
wierzchołek góry lodowej tego olbrzymiego biznesu.

O grach komputerowych powiedziano już wiele. Zarówno dobrego, jak i złego.
Oczywiście w kontekście ich roli społecznej, czy o oddziaływaniu
psychologicznym, szczególnie na młodzież, da się powiedzieć jeszcze więcej, a
też cały czas są w tym zakresie prowadzone nowe badania. Niemniej jednak
stosunkowo niewiele, przynajmniej w polskim piśmiennictwie, powiedziane zostało
na temat prawnych aspektów gier komputerowych.

W tym ostatnim kontekście, a tym samym w kwestii, która na łamach tego tekstu
będzie dla nas istotna, pierwszorzędnym jest pytanie, czy gra komputerowa to
coś więcej niż tylko program komputerowy, którego przeznaczenie jest czysto
rozrywkowe. Od odpowiedzi na to pytanie zależeć będzie, jak ich producent
będzie mógł zabezpieczyć swoje prawa, tak w czasie ich produkcji, jak i w
okresie późniejszym.

ZŁOŻONO�� PRAWNA GIER KOMPUTEROWYCH

Zacznijmy jednak od podstaw, czyli zdefiniujmy czym gra komputerowa jest.
Przytaczając za Wikipedią można powiedzieć, że gra komputerowa (gra wideo,
ang. video game) to rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego
do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka interaktywna) i
wymagającego od użytkownika (gracza) rozwiązywania zadań logicznych lub
zręcznościowych. Gry komputerowe mogą być uruchamiane na komputerach
osobistych, specjalnych automatach, konsolach do gry, telewizorach, telefonach
komórkowych oraz innych mobilnych urządzeniach, nazywanych łącznie
platformami sprzętowymi. 
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CZY GRY KOMPUTEROWE TO PO PROSTU PROGRAMY KOMPUTEROWE PRZEZNACZONE DO
ROZRYWKI?

Zadania stawiane przed graczem w grach komputerowych różnią się w
zależności od gatunku i mogą polegać na przykład na rozwiązaniu zadania
logicznego, eliminacji wirtualnych przeciwników czy też rywalizacji ze sztuczną
inteligencją bądź innymi graczami (gra wieloosobowa). Interaktywna rozrywka w
celach zawodowych nosi nazwę sportu elektronicznego (ang. e-sport). 

Jak z powyższego wynika, mówiąc gra komputerowa powinniśmy zobaczyć co
najmniej kilka nachodzących się płaszczyzn, tj.: program komputerowy, utwór w
postaci graficznej – graficzny interfejs użytkownika, fabuła gry, która częstokroć
także będzie mogła zostać uznana za utwór, warstwa audio i wideo, które równie
często będą mogły zostać uznane za utwór.

ORZECZENIE TRYBUNAŁU

Powyższa definicja znajduje zresztą potwierdzenie w orzecznictwie. W tym
kontekście warto zwrócić uwagę choćby na wyrok Trybunału z dnia 23 stycznia
2014 r., C-355/12 w sprawie Nintendo przeciwko PC Box, z którego wynika
między innymi, że: 

„(…) gry wideo (…) stanowią złożony materiał obejmujący nie tylko program
komputerowy, ale także elementy graficzne i dźwiękowe, które – mimo że
zostały zakodowane w języku programowania – mają samoistnie charakter
twórczy, niedający sprowadzić się wyłącznie do wspomnianego zakodowania.
W zakresie, w jakim gra wideo, w tym wypadku jej elementy graficzne i
dźwiękowe, przyczyniają się do oryginalności utworu, są one, wraz z całością
danego dzieła, chronione prawem autorskim (…).”  

Wyrok ten w pełni potwierdza trafność powyższej definicji.
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Jak łatwo się domyślić, bez programu komputerowego trudno wyobrazić sobie
grę komputerową. Czy to jednak oznacza, że gra komputerowa to program
komputerowy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
Już w tym miejscu należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Choć niewątpliwie
„silnik” gry komputerowej jest oparty właśnie o program komputerowy, to jednak
trudno postawić tezę, że gra komputerowa to wyłącznie jej silnik. 

O czym pisałem już wcześniej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem interfejs
graficzny nie stanowi już programu komputerowego. To samo dotyczy zresztą
scenopisu, obiektów graficznych i obiektów dźwiękowych. 

GRA KOMPUTEROWA A PROGRAM KOMPUTEROWY

CZY GRY KOMPUTEROWE TO PO PROSTU PROGRAMY KOMPUTEROWE PRZEZNACZONE DO
ROZRYWKI?

O tych właśnie elementach gry komputerowej
powiem w dalszej części tego artykułu. Twoim
przewodnikiem będą w dużej mierze tezy
zawarte w interpretacji podatkowej wydanej
na tle gry komputerowej. W tym kontekście,
jak niebawem się przekonasz, tematyka gier
komputerowych jest bliższa urzędowi
skarbowemu niż mógłbyś przypuszczać. 

W jednej z interpretacji podatkowych (Pismo z dnia 24 stycznia 2020 r. Dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.480.2019.2.JS) w kontekście
programu komputerowego wchodzącego w skład gry komputerowej, stwierdzono,
że silnik gry jest zbiorem bibliotek programistycznych zapewniających poprawne
funkcjonowanie gry komputerowej na platformie docelowej. Na silnik gry składają
się najczęściej moduły odpowiedzialne za bezpośrednią komunikację z warstwą
sprzętową platformy docelowej. Uczyńmy więc z „silnika gry” punkt odniesienia do
pozostałych elementów gry, które będą szczegółowo opisane  poniżej.
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GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWANIA

CZY GRY KOMPUTEROWE TO PO PROSTU PROGRAMY KOMPUTEROWE PRZEZNACZONE DO
ROZRYWKI?

Jeśli chodzi o graficzny interfejs użytkownika, to nie stanowi on elementu
programu komputerowego. Jak wyjaśnił Trybunał, 

graficzny interfejs użytkownika nie stanowi formy wyrażenia programu
komputerowego i nie może korzystać z ochrony przyznanej w prawie autorskim
programom komputerowym na podstawie tej dyrektywy. 

Niemniej jeśli taki interfejs stanowi wyraz własnej twórczości intelektualnej swego
autora, może on korzystać z przewidzianej w prawie autorskim ochrony jako
utwór (Sprawa C-393/09). Warto też powiedzieć, że we wspomnianej wcześniej
interpretacji podatkowej potwierdzone zostało między innymi, że 

obiekty graficzne gry to pliki binarne przechowujące informacje o modelach 3D
występujących w świecie gry, teksturach dla tych obiektów (w postaci danych
binarnych reprezentujących obrazy 2D), oraz wszystkie inne dane służące do
wyświetlania obrazu gry. 

Elementami graficznymi są również programy cieniujące (ang. shaders), które
służą do sterowania komponentem karty graficznej, mającym kluczowy wpływ na
to co gracz widzi na ekranie gry (większość operacji transformacji i wyświetlania
obrazu w aplikacji komputerowej czasu rzeczywistego dzieje się na procesorze
graficznym). Grafika trójwymiarowa (3D) to ostateczny obraz, który powstaje na
ekranie użytkownika – technicznie w formie kolorowych pikseli. 

Co istotne, mimo że powyższe elementy nie stanowią programu komputerowego,
to w interpretacji zostało podkreślone, że animacja 3D powstająca w sposób
opisany powyżej jest wynikiem skomplikowanych algorytmów realizowanych
przez program komputerowy, często wykonywany nie tylko na procesorze
komputera, ale też na procesorach karty graficznej.
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Dalej wyjaśniono, że w grach komputerowych
obiekty dźwiękowe to wszystko to, co gracz słyszy
podczas grania w grę komputerową. W skład
obiektów dźwiękowych wchodzi muzyka w grze,
wszystkie dźwięki elementów gry (przykładowo:
dźwięki przeciwników, obiektów upadających,
kroków gracza, wystrzałów z broni, okrzyków
bojowych), jak również elementów związanych z
interakcją gracza z innymi postaciami w grze
(dialogi, monologi, odgłosy walki z przeciwnikami
w grze, etc.). z graczem.

Nie samymi audio i video jednak gry komputerowe żyją. Jest też i logika gry,
która stanowi zbiór bibliotek programistycznych oraz skryptów definiujących
zachowania poszczególnych elementów w grze komputerowej. Logika, w
przeciwieństwie do silnika gry, stanowi wysokopoziomowe elementy kodu
źródłowego, języków skryptowych oraz skryptów sterujących logiką gry. Nie
można wykluczyć, że biblioteki programistyczne oraz skrypty definiujące będą
stanowić bazę danych w rozumieniu ustawy o bazach danych.

Dalej we wspomnianej interpretacji wyjaśniono, że na grę komputerową składa
się też scenopis gry (w tym fabuła). 

Od strony technicznej będzie ona najczęściej zbiorem danych i skryptów
sterujących przebiegiem gry. W niektórych rozwiązaniach, scenopis gry może
być zaszyty w kodzie źródłowym logiki gry, lecz takie rozwiązania utrudniają
modyfikowanie przebiegu gry w procesie produkcji. 

OBIEKTY D�WIĘKOWE

CZY GRY KOMPUTEROWE TO PO PROSTU PROGRAMY KOMPUTEROWE PRZEZNACZONE DO
ROZRYWKI?

LOGIKA GRY

SCENOPIS

Warto wspomnieć, iż kwestie dialogowe występują najczęściej w kilku wersjach
językowych. Dzięki swoim funkcjom wyżej wymienione elementy w postaci
obiektów dźwiękowych pozwalają na komunikację gry
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CZY GRY KOMPUTEROWE TO PO PROSTU PROGRAMY KOMPUTEROWE PRZEZNACZONE DO
ROZRYWKI?

Z tego względu scenopis najczęściej implementowany jest w postaci skryptów
sterujących oraz danych tekstowych (łatwo modyfikowalnych przez twórców
gier). Nie przekreśla to jednak faktu, że stanowi on nierozłączną część gry
komputerowej. W tym kontekście warto wspomnieć, że scenopis w tej części, w
której wiąże się on z fabułą gry, będzie co do zasady stanowił utwór w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

INTERFEJS GRY

W tym samym orzeczeniu zostało także dobrze zobrazowane czym w świetle
prawa jest interfejs gry. 

To po prostu połączenie rozwiązań w kodzie źródłowym, skryptów sterujących,
obiektów graficznych i dźwiękowych, dzięki którym gracz komunikuje się z grą
komputerową za pomocą dodatkowych urządzeń, takich jak: klawiatura
komputerowa, mysz komputerowa, kontroler gry czy kontroler ruchu. 

Dzięki tym urządzeniom gracz steruje grą, a interfejs graficzny wyświetla
odpowiedni status gry na ekranie gry. Jednym z przykładów systemów opartych o
interfejs gry jest system dialogowy, który poza audiowizualnym komunikowaniem
się z graczem (poprzez animacje i nagrane dźwiękowe kwestie dialogowe)
może występować również w postaci dialogów wyświetlanych jako tekst na
ekranie gry. Tym samym, w dużej mierze jest tak, że gdyby nie interfejs gry, to
wszystkie jej elementy oraz wszystkie elementy hardware nie dawałyby
możliwości oddawania się przyjemności grania.

SYTUACJA PRODUCENTA GRY KOMPUTEROWEJ

Podsumowując, gra komputerowa nie jest bynajmniej wyłącznie programem
komputerowym, a konglomeratem wielu różnych elementów, które częstokroć są
chronione różnego rodzaju prawami, w tym jednak najczęściej prawami
autorskimi. Warto o tym wiedzieć, ponieważ w sposób niebagatelny rzutuje to na
sytuację ich producenta, który chce zakończyć projekt związany z powstaniem
gry komputerowej przejęciem na siebie wszelkich praw do tego projektu, co w
oczywisty sposób wiąże się z tym, że sfinansował go w całości.
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Być może ta nazwa nie jest „rdzennie” polska, ale przecież słowo leasing
funkcjonuje już od wielu lat, między innymi w Kodeksie cywilnym, więc zdążyliśmy
je już przyswoić. Jak podaje Wikipedia, leasing pracowniczy to wynajem
pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych
podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy
tymczasowej. Podmiot zatrudniający pracownika nazywany jest agencją pracy
tymczasowej, pracownik oddelegowany do innego pracodawcy nazywany jest
pracownikiem tymczasowym, natomiast pracodawca, na rzecz którego i pod
którego kierownictwem świadczona jest praca zwany jest pracodawcą-
użytkownikiem. Tak jak dotychczas twierdziłem, że definicja z Wikipedii jest w
zupełności wystarczająca, tak tym razem muszę powiedzieć, że jak nie sposób
zarzucić jej błędu, to jednak nie oddaje ona całości problemu.

Jak się bowiem okazuje jest to jedynie tak zwana „półprawda”, ponieważ body
leasing może, ale nie musi, występować w modelu związanym z działalnością
agencji pracy tymczasowej. W takim przypadku jego kształt i ostateczny
charakter jest w dużej mierze uzależniony od woli stron takiej umowy, które
ograniczać w tym przypadku będą granice swobody umów oraz – pod pewnymi
warunkami – Kodeks pracy. Niemniej jednak, nawet w tym przypadku
niewątpliwie formuła ta ma pewne – nazwijmy to – stałe punkty, które typowo
wiążą się z tym rozwiązaniem.

W ramach wstępu trzeba też zaznaczyć, że body leasing bynajmniej nie jest
modelem współpracy, którego zastosowanie zaczyna się i kończy w IT. Tak
bynajmniej nie jest i można go stosować w wielu innych branżach. Niemniej
jednak, przynajmniej na dzień dzisiejszy, leasing pracowniczy w modelu innym niż
ten związany z agencją pracy tymczasowej jest ewidentnie najczęściej
spotykany właśnie w IT, a jego zastosowanie staje się coraz bardziej popularne.

CZYM JEST BODY LEASING?

BODY LEASING W IT

LEASING PRACOWNICZY W IT

Wszystkim tym, którzy jeszcze nie spotkali się z
określeniem body leasing należy się kilka słów
wyjaśnienia. Choć nazwa ta brzmi nieco
„przedmiotowo”, to jest to po prostu model
współpracy, w których jedna firma udostępnia
swoich pracowników innej firmie. Usługa ta ma
też oczywiście bardziej polską nazwę, a nawet
kilka, i najczęściej można się z nią spotkać pod
postacią leasingu pracowniczego.
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W tym artykule skupię się na body leasingu w IT, który dodatkowo nie jest oparty o
współpracę z agencją pracy tymczasowej. Co istotne i na co warto zwrócić
uwagę już teraz, większość z tego typu umów zawiera postanowienia, które wprost
wskazują, że przedmiotem umowy nie jest bynajmniej wykonanie określonych
czynności, zadań, czy projektów, a po prostu przekazanie do dyspozycji i pod
kierownictwo danej firmy określonej liczby osób o konkretnych kompetencjach.

ODPOWIEDZIALNO�� W BODY LEASINGU

Już sam ten fakt ma bardzo daleko idące konsekwencje prawne, które były już
przedmiotem rozważań polskiego orzecznictwa. Jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny w
Krakowie w wyroku z dnia 22 lutego 2017 r. (I ACa 1061/16), przedmiotem umowy
body leasing w IT jest wykonanie usług outsourcingu kadrowego pracowników
polegających na udostępnieniu pracowników będących wykwalifikowanymi
informatykami – programistami w sposób i na warunkach przewidzianych tą
umową. 

W związku z powyższym, w ocenie Sądu, nie ma zatem żadnych podstaw do
przyjęcia, że umowa taka jest umową na wykonanie dzieła w postaci
wytworzenia określonego oprogramowania. Dalej Sąd wyjaśnił, że
przedsiębiorca delegujący pracowników do innego przedsiębiorcy w związku z
wykonaniem umowy leasingu pracowniczego nie jest odpowiedzialny za rezultat
świadczonych przez te osoby usług, w szczególności za powstanie i
funkcjonowanie programu komputerowego. 

Choć, jak już zostało wspomniane powyżej, kwestia określonego uregulowania
postanowień umowy leasingu pracowniczego – gdy nie jest ona oparta o
rozwiązania dotyczące agencji pracy tymczasowej – pozostaje w zasadzie w
gestii stron, to z założenia tego typu umowa nie polega bynajmniej na
wytworzeniu określonego rozwiązania informatycznego, a na przekazaniu
określonemu przedsiębiorcy pracowników specjalistów, aby ci pod jego
nadzorem i na jego odpowiedzialność wykonywali określone zadania.
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KTO JEST PRACODAWCĄ W BODY LEASINGU?

Czyimi jednak pracownikami pozostają osoby „przekazane” między
przedsiębiorcami w ramach usługi body leasingu? Pozostawiając tu kwestie
dotyczącą agencji pracy tymczasowych i skupiając się na najczęstszym w IT
modelu umów body leasingu trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że choć
kwestia ta pozostawała przez długi czas niejasna, to w chwili obecnej
orzecznictwo już jednoznacznie ją przesądziło. 

Otóż w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2017 r. (II UK 488/16)
wskazano, że umowa między stronami, z których żadna nie jest agencją
zatrudnienia (w tym agencją pracy tymczasowej) w rozumieniu art. 18 ust. 1
ustawy z 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – nazywana
„body leasing” (inaczej: outsourcing personalny, kompetencyjny), na mocy której
jeden z podmiotów kieruje swoich pracowników do wykonywania pracy w innym
podmiocie i otrzymuje za to wynagrodzenie, w rzeczywistości jest umową o
świadczenie usług między podmiotami gospodarczymi – sprzedającym usługę
(pracodawcą) i nabywcą usługi (podmiotem trzecim). 

Tym samym w układzie pracownik-pracodawca czynności wykonywane w tym
przypadku w innej firmie nadal są obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy,
za wykonywanie których wynagrodzenie należy się od pracodawcy i z
obowiązku tego nie zwalniają ani umowy zawarte między przedsiębiorcami ani
umowy zawarte z pracownikami przez inny podmiot. W takim przypadku
pracownik świadczy pracę na rzecz swojego pracodawcy (w ramach
istniejącego stosunku pracy) (…). 

Wynika więc z tego, że w zakresie stosunku pracy czy jakiegokolwiek innego
stosunku umownego nic nie ulega zmianie dla osób, które faktycznie wykonują w
ramach tej umowy działania w zakresie IT. Skoro dwie firmy podpisały umowę
body leasingu, to są one jej stronami, a tym samym osoby oddelegowane do
wykonywania tej umowy nie zmieniają miejsca swojego zatrudnienia.
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BODY LEASING A PRAWA AUTORSKIE

W przypadku body leasingu będzie tak samo, jednak trzeba pamiętać, że owym
pracodawcą będzie firma wynajmująca pracowników do pracy u innych
przedsiębiorców, a nie ten przedsiębiorca dla którego wykonywany jest program
komputerowy. Dlatego też kwestie nabycia majątkowych praw autorskich trzeba
w tym przypadku zapewnić sobie na podstawie umowy body leasingu, gdyż w
innym przypadku praw tych nie nabędziemy. 

Co więcej, nie zaszkodzi też co najmniej umożliwić sobie weryfikację umów,
które firma udostępniająca pracowników zawarła z tymi osobami, ponieważ jeśli
będą to dla przykładu umowy B2B albo też stanowiskiem określonym w takiej
umowie nie będzie stanowisko (mówiąc ogólnie) dewelopera w IT, to autorskie
prawa majątkowe pozostawać będą przy twórcy, czyli przy deweloperze.

Choć kwestia tego, czyimi pracownikami pozostają osoby
oddelegowane do pracy w ramach usługi body leasingu
została rozstrzygnięta na gruncie kwestii dotyczących
obowiązku odprowadzania ZUS od takich umów, to ma
ona dalej idące skutki. Nie można zapominać, że jeśli
dana osoba jest zatrudniona w ramach stosunku pracy
jako deweloper i stworzy program komputerowy, to
prawa autorskie, inaczej niż we wszystkich innych
przypadkach, pierwotnie (a nie wtórnie) przypadają
pracodawcy.
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Podsumowanie

Podsumowując, choć body leasing staje się coraz bardziej popularny, to warto
znać jego specyficzne uregulowania prawne, gdyż w innym przypadku możemy
być co najmniej niemile zaskoczeni, gdy dany projekt informatyczny nie
zakończy się sukcesem, o którym myśleliśmy, a winę za to ponosić będzie zespół
deweloperów.
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UMOWA O STWORZENIE ORAZ WDROŻENIE
OPROGRAMOWANIA

UMOWA O STWORZENIE ORAZ WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA A NIEPOWODZENIE W
PROGRAMOWANIU

Szczególnie większe przedsiębiorstwa decydują się na stworzenie autorskiego,
dedykowanego dla nich oprogramowania. Nierzadko ma to być
oprogramowanie nowatorskie, innowacyjne, które do tej pory nie pojawiło się na
rynku więc nie jest oczywistym, czy jego stworzenie, nie mówiąc już o wdrożeniu,
będzie możliwe. Rzecz jasna, w takim przypadku możliwym jest podpisanie
dwóch kolejno następujących po sobie umów, gdzie pierwsza z nich dotyczy
stworzenia innowacyjnego oprogramowania, a druga jego wdrożenia w ramach
przedsiębiorstwa, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby kwestie te zostały
połączone w jedną umowę.

NIEPOWODZENIE W STWORZENIU OPROGRAMOWANIA

Niestety nie zawsze jest tak, że pierwotnie założone innowacyjne rozwiązanie
informatyczne będzie możliwe do stworzenia. Rzecz jasna niekiedy może być
tego przyczyną to, iż po stronie danego software house brak było dostatecznych
umiejętności i to takich, których można było zasadnie oczekiwać. W innym
przypadku może być natomiast tak, że oprogramowania nie da się w danym
momencie stworzyć, a przynajmniej w ramach budżetu, który zaplanował na
niego zamawiający. 

ODPOWIEDZIALNO�� ZA SOFTWARE HOUSE ZA
NIESTWORZENIE APLIKACJI

O tym kiedy i na jakich zasadach software house będzie ponosił
odpowiedzialność za brak stworzenia aplikacji pisałem już w innych artykułach.
Przede wszystkim znaczenie będzie tu miała treść wiążącej strony umowy, jednak
równie ważne, a być może ważniejsze będą kwestie przyczyn niewykonania
zamówionego oprogramowania. Trzeba bowiem jednoznacznie powiedzieć, że
jeżeli niewykonanie programu komputerowego będzie wynikiem okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi software house, to niewątpliwie będzie można
mu przypisać odpowiedzialność za niewykonanie tak umowy na stworzenie
oprogramowania, jak i umowy wdrożeniowej. Inaczej jednak sprawa będzie
przedstawiać się w przypadku, gdy niestworzenie oprogramowania będzie
wynikiem okoliczności, za które software house odpowiedzialności ponosić nie
będzie.
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NIEMOŻLIWO�� �WIADCZENIA

UMOWA O STWORZENIE ORAZ WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA A NIEPOWODZENIE W
PROGRAMOWANIU

W przypadku, gdy strony zawarły umowę dotyczącą stworzenia oprogramowania
oraz jego późniejszego wdrożenia w przedsiębiorstwie zamawiającego, a samo
wykonanie oprogramowania nie będzie możliwe, może okazać się, że będziemy
mieli do czynienia z niemożliwością świadczenia. Jeżeli niemożliwość
świadczenia wynika z przyczyn, za które nie odpowiada żadna ze stron, będzie
to miało pierwszorzędne znaczenie tak w kontekście wykonania umowy
wdrożeniowej, jak i dla odpowiedzialności software house. 

Trzeba wiedzieć, że jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe
wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi,
strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia
wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu
według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jeżeli świadczenie jednej ze
stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do
odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. 

Jednakże druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie
miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze
względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której
świadczenie stało się częściowo niemożliwe. Tym samym, jeśli niemożliwość
stworzenia danego oprogramowania nie wynikała z tego, że software house nie
posiadał odpowiednich specjalistów tylko z przyczyn o charakterze
obiektywnym, nie będzie miała miejsca sytuacja, w której firma wykonująca
oprogramowanie będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia.

ROZWIĄZANIA UMOWNE

Choć pozornie może się wydawać, że wszelkie kwestie rozliczeń na taką
okoliczność regulują nam przepisy prawa, to jednak warto zauważyć że
rzeczywistość bywa nieco bardziej skomplikowana. 

Warto więc w umowie przede wszystkie uregulować kwestie, które wiązać się
będą z exit planem oraz z obowiązkami po stronie software house dotyczącymi
konieczności maksymalnie szybkiego zakomunikowania zamawiającemu, iż w
obecnym stanie techniki brak możliwości stworzenia danego oprogramowania.
W przeciwnym razie może powstać spór między stronami co do tego, która ze
stron powinna tę kwestię zdiagnozować i która odpowiada za dalsze
wykonywanie umowy, mimo że jej przedmiot nie był możliwy do uzyskania.
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UMOWA WDROŻENIOWA JAKO UMOWA NIENAZWANA

UMOWA WDROŻENIOWA A ODPOWIEDZIALNO�� ZA NIEUDANE WDROŻENIE

Choć tak jak i w przypadku innych umów, które są związane z IT, umowa
wdrożeniowa w świetle uregulowań prawnych również jest tak zwaną umową
nienazwaną, to jednak można o niej powiedzieć co najmniej tyle, że najczęściej
wiąże się ona ze stworzeniem przez software house dedykowanego
oprogramowania oraz przeprowadzeniem jego wdrożenia u zamawiającego. 

Od innych „wdrożeń” oprogramowania w firmie będzie ją więc różnić przede
wszystkim to, że w jej przypadku oprogramowanie jest wytwarzane na specjalne
zlecenie firmy, w której przeprowadza się wdrożenie. Jeśli bowiem chodzić by
miało o już istniejące oprogramowanie to sytuacja będzie przedstawiać się w
ten sposób, choć odmiennych rozwiązań wykluczyć nie można, że w zakresie
udostępnienia oprogramowania będziemy mieli do czynienia po prostu z licencją
niewyłączną, a samo jego implementowanie w przedsiębiorstwie będzie po
prostu usługą dodatkową, która będzie wykonywana czy to przez firmę, która
udzieliła licencji, czy też przez inny podmiot.

STWORZENIE DEDYKOWANEGO OPROGRAMOWANIA A
PRAWA AUTORSKIE

Przed przejściem do kwestii kluczowych warto jeszcze przypomnieć, że samo
zlecenie software house’owi stworzenia dedykowanego oprogramowania nie
daje dalej idących praw do niego, jak tylko wspomniana powyżej licencja
niewyłączna. 

Trzeba pamiętać, że przekazanie na rzecz zamawiającego egzemplarza
programu komputerowego nie jest bynajmniej równoznaczne z przekazaniem do
niego majątkowych praw autorskich. Kwestia ta jest jednak kwestią na odrębny
artykuł, choć warto podkreślić ją także w tym wątku, gdyż pominięcie tak istotnej
kwestii może mieć niekiedy niezmiernie trudne do zaakceptowania skutki – nie
tylko prawne, ale też biznesowe.
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UMOWA REZULTATU A UMOWA STARANNEGO
DZIAŁANIA

Przechodząc więc do kwestii pierwszorzędnej z perspektywy tego artykułu,
trzeba zauważyć, że w zależności od tego czy umowę wdrożeniową uznamy za
umowę o dzieło czy umowę o świadczenie usług, sprawa odpowiedzialności za
jej rezultat będzie przedstawiała się odmiennie. 

Pierwsza ze wskazanych powyżej umów jest bowiem umową rezultatu, co
oznacza, że zupełnie zasadnie możemy oczekiwać tego, że jej efekt końcowy,
niezależnie od wszelkich innych okoliczności, będzie zgodny z tym co ujęliśmy w
umowie jako jej przedmiot. 

Druga z umów, tj. umowa o świadczenie usług, jest umową starannego działania.
Mówiąc najprościej, w tej umowie software house zobowiązuje się wyłącznie do
tego, że będzie działał „starannie”, czyli zgodnie z przyjętymi standardami. 

Nie mamy jednak gwarancji, że rezultat jego prac będzie zgodny z naszymi
oczekiwaniami, a co więcej w większości przypadków nie będziemy mogli w
związku z tym mieć do niego nawet uzasadnionych pretensji. Tym bardziej więc
nie będziemy mogli mówić o powstaniu po naszej stronie roszczeń w znaczeniu
prawnym w stosunku do software house. 

Uwzględniając więc tę daleko idącą różnicę między umową o dzieło a umową
zlecenia, które to różnice w sposób pierwszorzędny przekładają się na
odpowiedzialność software house, można przejść do poszukiwania odpowiedzi
odnośnie tego, której z wyżej wymienionych umów będzie bliżej dla umowy
wdrożeniowej.

ODPOWIEDZIALNO�� SOFTWARE HOUSE

W tym kontekście przede wszystkim warto więc odwołać się do zapadłych na
kanwie umów wdrożeniowych orzeczeń, przy czym warto jeszcze raz pokreślić,
że ze względu na fakt, że umowy wdrożeniowe należą do kategorii tak zwanych
umów nienazwanych nie można wykluczyć, że ich kształt może przedstawiać się
różnie w różnych przypadkach.
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UMOWA WDROŻENIOWA JAKO UMOWA REZULTATU

Jednym z przykładów oceny umowy wdrożeniowej jako umowy rezultatu jest
wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 13 maja 2015 r., I Aca 1054/14. W
orzeczeniu tym Sąd przede wszystkim położył nacisk na fakt, że umowa
wdrożeniowa – bo za taką należy uznać umowę, na kanwie której toczył się spór
– może być ukształtowana różnorako przez strony. Tę konkretną Sąd uznał za
umowę mieszaną zawierającą elementy umowy sublicencji, umowy o dzieło,
umowy o świadczenie usług. Niemniej jednak dalej zostało wyjaśnione, że w swym
zasadniczym nurcie umowa w zakresie, w jakim odnosiła się do dostarczenia
nośników i wdrożenia systemu stanowiła umowę o dzieło (art. 627 k.c.), skoro
chodziło o rezultat w postaci wdrożenia systemu. Dziełem był w tym przypadku
odpowiadający wymogom umowy, poprawnie wdrożony system.

UMOWA WDROŻENIOWA JAKO UMOWA STARANNEGO
DZIAŁANIA

W innym z orzeczeń, a to w wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 czerwca
2016 r. XIII Ga 442/16, została natomiast wskazana teza, zgodnie z którą w
praktyce umowę wdrożeniową można skonstruować zarówno w modelu umowy o
dzieło, jak i w modelu umowy o świadczenie usług. 

Różnica między tymi modelami sprowadza się w uproszczeniu do tego, że o ile w
pierwszym z nich gotowy system jest rezultatem, za którego osiągnięcie
odpowiada wykonawca, to w drugim modelu wykonawca ma z należytą
starannością wspierać proces wdrażania systemu przez zamawiającego, nie
odpowiadając za sam rezultat. Uzasadnione wątpliwości co do poprawności
kwalifikacji takiej umowy jako umowy o dzieło mogą wynikać z tego, że według
tradycyjnego poglądu rezultat umowy o dzieło powinien być ściśle określony. 

Tymczasem praktycznie każde wdrożenie systemu informatycznego obejmuje
daleko idącą konkretyzację przedmiotu umowy dopiero podczas jej realizacji; w
wyniku analizy przedwdrożeniowej, opracowania projektu technicznego itp.
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Jak się wydaje orzeczenia te sobie nie przeczą, a drugie z nich jedynie rozwija
myśl zawartą w pierwszym. Wynika z nich przede wszystkim to, że kwestia tego,
czy umowa wdrożeniowa jest umową rezultatu, czyli umową o działo, czy też
umową starannego działania, czyli umową o świadczenie usług, zależy wyłącznie
od tego, w jaki sposób umowę tę ukształtują strony. Jeśli strony zrobią to
świadomie, a do tego uwzględniając jeszcze kwestie specyfiki danego
wdrożenia, z całą pewnością będzie to maksymalnie komfortowa dla nich
sytuacja. Dlatego też warto dobrze przeanalizować jaką konkretnie w danym
przypadku umowę wdrożeniową podpisujemy i czy jest ona adekwatna do tej
konkretnej sytuacji.

NA CO ZWR�CI� UWAGĘ W PRAKTYCE?
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Na co zwr�ci�
uwagę zawierając
umowę typu
agile?
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CZYM JEST AGILE?

NA CO ZWR�CI� UWAGĘ ZAWIERAJĄC UMOWĘ TYPU AGILE?

Agile, czyli zwinna umowa, nie jest bynajmniej pojęciem prawnym ani nawet
prawniczym. Przede wszystkim jest to sposób pracy nad projektami, można
powiedzieć – framework, choć to stwierdzenie też nie odda w pełni specyfiki
tego terminu. Zwinność umowy zakłada przede wszystkim, że w trakcie
prowadzenia projektu może dojść do licznych zmian, a co więcej, że zostało to
przewidziane jeszcze na etapie podpisania umowy. Warto wiedzieć, że jest
więcej niż jeden sposób ustalenia ram współpracy, w ramach których można
działać agile’owo i w zależności od tego, który z nich zostanie przyjęty,
szczegóły takiej współpracy mogą wyglądać nieco inaczej, jednak pewne
założenia będą między nimi zbieżne. Jest więc kilka kwestii, na które warto
zwrócić uwagę podpisując  zwinną umowę. Ze względu na to, że niejednokrotnie
praca nad wdrożeniami IT wymaga przyjęcia właśnie agile’owej formuły
współpracy stron, warto prześledzić co w takich umowach powinno się znaleźć.

OKRE�LENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Choć nie wynika to bynajmniej z przepisów prawa, to w mojej ocenie dalekim od
prawdy jest twierdzenie, że umowa jest zwinna tylko wówczas, gdy nie określa
się w niej nad czym konkretnie będzie pracować zespół deweloperów, a jedyną
realnie określoną w umowie kwestią jest stawka za godzinę pracy dewelopera i
innych osób wchodzących w skład zespołu IT. Oczywiście tego rodzaju umowy
mogą być zawierane także w IT, a co więcej – ma to miejsce bardzo często, to
jednak niewątpliwie nie na tym polega zwinność. 

Zawierając umowę agile’ową dobrym standardem jest określenie czego będzie
ona dotyczyć. Nie, bynajmniej nie chodzi o to, żeby dokładnie sprecyzować
wszystkie niezbędne elementy ostatecznej wersji oprogramowania. Określenie
przedmiotu umowy może dotyczyć wyłącznie jego kluczowych założeń, a wręcz
możliwe jest wprowadzenie takich postanowień nawet do umów
przedwdrożeniowych. Także wówczas dobrze jest bowiem wiedzieć czego
analiza przedwdrożeniowa ma dotyczyć, jaki język programowania ma być
przez software house finalnie użyty (czy też może czy to właśnie jest elementem
oceny), a ostatecznie – co ma być rezultatem etapu przedwdrożeniowego.
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PRZEDMIOT UMOWY A MVP

Kolejną kwestią, która może mieć znaczenie, jest ujęcie w zwinnej umowie kwestii
dotyczących MVP, czyli Minimum Viable Product. Zazwyczaj bowiem jest tak, że
w agile wdrażane są innowacyjne rozwiązania, a tych nie przyjęło się
wypuszczać na rynek dopiero w wersji finalnej. Idealnym rozwiązaniem jest więc
takie skonstruowanie umowy, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że jedną
z początkowych faz pracy software house jest stworzenie MVP.

Na tym jednak umowa nie powinna się zakończyć i zupełnie zasadnym jest
uregulowanie w niej kwestii, które nastąpią w dalszej kolejności. Przede
wszystkim uregulowania te mogą dotyczyć tego, że po wypuszczeniu na rynek
MVP na pewien czas współpraca stron jest wstrzymana i wróci się do niej
dopiero w momencie, w którym faza walidacji produktu będzie zakończona.
Może być też tak, że na czas od wypuszczenia MVP do podjęcia decyzji o
kontynuowaniu produktu software house będzie wyłącznie świadczyć usługę
serwisu oprogramowania. 

Niezależnie od tego, jaką decyzję strony zdecydują się podjąć, dobrze jest, aby
została ona wyrażona w postanowieniach umownych. Warto też rozważyć
wprowadzenie po stronie zamawiającego prawa opcji co do kontynuowania
projektu, o czym będzie więcej poniżej.

PRACUJ ITERACYJNIE I  WYZNACZ KAMIENIE MILOWE

Praca w agile nierozłącznie jest związana z bieżącym śledzeniem postępu oraz
monitorowaniem jego rezultatu. Temu właśnie służą iteracje. Kwestia do czego
konkretnie zostaną one odniesione nie jest w żaden sposób zamknięta, choć
swoistym standardem, przeniesionym nomen omen ze scrum, jest ich odniesienie
do określonego czasu. Metoda ta z pewnością może być uznana za bardzo
dobrą, szczególnie jeśli na etapie podpisywania umowy trudno jednoznacznie
stwierdzić jaki będzie finalny przebieg prac nad projektem.

Warto też zwrócić uwagę na to, że jeśli nawet w miarę ogólnie da się określić
przedmiot umowy agile’owej gdy jest ona podpisywana świadomie, a jest to
praktycznie zawsze możliwe, to należy wyznaczyć kamienie milowe. Innymi słowy,
należy określić przełomowe momenty pracy nad produktem i odnieść do nich
kwestię weryfikacji całego projektu. Pozwala to uzyskać jeszcze lepszą płynność
pracy i jest w projektach IT pożądanym rozwiązaniem.
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WYZNACZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE I  ZAKRES ICH
KOMPETENCJI

Zwinne umowy mają przenosić maksymalnie dużo kompetencji na osoby będące
jak najbliżej procesu pracy nad produktem. Oznacza to ni mniej ni więcej, że
maksimum uprawnień powinno być przeniesione z zarządów software house i
zamawiającego na zespoły pracujące po każdej ze stron. Powyższe wymusza
jednak stworzenie jasnych zasad pracy tych zespołów, a przede wszystkim
wskazanie osób decyzyjnych oraz kwestii, w których mogą one samodzielnie
podejmować decyzje. Niekiedy, dla najdalej idącej jasności, warto także wprost
wskazać które decyzje pozostają w rękach zarządów.

W tym kontekście warto też podkreślić, że niezależnie od przyjętego modelu
pracy zwinnej dobrze jest wyznaczyć osobę, która będzie w imieniu
zamawiającego decydować na temat rozwoju projektu. Chodzi tu o osobę, która
w scrum określana jest jako product owner, ale rzecz jasna nie o nazwy tu chodzi.
Krótko mówiąc, jeśli zamawiający przez cały czas aktywnie uczestniczy w
procesie tworzenia oprogramowania, istnieje znacznie mniejsze ryzyko, że
finalnie będzie on nieusatysfakcjonowany z osiągniętego rezultatu.

PROCEDURY ODBIOROWE

Jeśli współpraca przebiega bez problemu, to kwestie odbiorów nie muszą być
uregulowane w umowie. Problem polega jednak na tym, że w agile najczęściej
pracuje się nad kwestiami innowacyjnymi, nowymi, nad którymi praca
niekoniecznie musi przebiegać zgodnie z założeniami stron. Innymi słowy, agile
to idealny sposób pracy nad takimi projektami, które mają sporą szansę
niepowodzenia. Z tego też powodu najlepiej już na samym wstępie ustalić
kwestie dotyczące tego, co konkretnie będzie weryfikowane podczas odbiorów,
tak częściowego, jak i końcowego. Kiedy software house będzie miał prawo do
pełnego wynagrodzenia mimo wystąpienia błędów w tej części
oprogramowania, która została wykonana, a kiedy będzie jednak musiał
dokonać stosownych poprawek, aby mieć prawo do wyfakturowania kolejnego
etapu pracy? Wbrew pozorom kwestie te nie są takie oczywiste, więc tym
bardziej lepiej dla późniejszej prawidłowej współpracy jest ustalić je przed
rozpoczęciem prac nad projektem, a nie już po wykryciu błędów.
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Warto także podkreślić, że do poczynienia takich ustaleń nie stoi na
przeszkodzie fakt, że na etapie podpisywania umowy może nie być jeszcze
nawet przesądzone jakie cechy będzie miała aplikacja, która finalnie zostanie
wykonana. Kwestię tę można zawsze rozwiązać w ten sposób, że akceptowalne i
nieakceptowalne błędy będą ustalane przez strony przed przystąpieniem do
kolejnej iteracji, bo jest to i tak lepsze rozwiązanie niż rozstrzyganie charakteru
błędu już po jego wykryciu na etapie odbioru częściowego czy końcowego. Ten
ostatni sposób współpracy może okazać się przyczynkiem do sporów, ponieważ
może się to okazać nienajlepszym momentem do ustaleń co do tego, jak błędy te
będą przez nie oceniane.

PROCEDURY ZMIANY

Praca w agile niejako domyślnie przewiduje możliwość zmian w projekcie.
Niemniej jednak, najrzadziej jest tak, że wprowadzanie takich zmian nie wpływa
na realizację projektu. Dlatego też już w samej umowie najlepiej przewidzieć w
jaki sposób wprowadzać się będzie zmiany w projekcie, które z nich są
dokonywane przez zespół software house i zespół zamawiającego bez udziału
ich prawnych przedstawicieli, a do których koniecznym jest udział osób
uprawnionych do reprezentacji stron. Warto też zwrócić uwagę na to, aby w
umowie wskazać dla przykładu, że jeśli umowa przewidywała określony termin jej
zakończenia, a strony w trakcie jej wykonywania dokonają zmiany zakresu
umowy, to domyślnie będzie mieć to wpływ na termin zakończenia prac nad
projektem, nawet jeśli określona zmiana nie będzie wymagać zmiany umowy.

Co istotne, niejednokrotnie w umowach IT korzysta się też z tak zwanego prawa
opcji, o którym wspominałem już powyżej. Mianowicie chodzi tu o sytuację, gdy
określony zakres umowy będzie wykonywany tylko o tyle, o ile taką decyzję
(skorzystanie z prawa opcji) podejmie jedna ze stron umowy, najczęściej
zamawiający. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż może mieć to znaczenie w
kontekście opłacalności podpisania określonej umowy. Dobrym rozwiązaniem
jest też wprowadzenie postanowień umownych, zgodnie z którymi wraz ze
skorzystaniem z prawa opcji co do danego zakresu prac wchodzić będą także
inne postanowienia umowne dotyczące istotnych dla stron kwestii.

67NA CO ZWR�CI� UWAGĘ ZAWIERAJĄC UMOWĘ TYPU AGILE?



ODPOWIEDZIALNO�� STRON

Podpisując umowę agile’ową warto też poświęcić czas na ustalenia czego
realnie oczekujemy i wymagamy od software house. Mianowicie, chodzi o to, że
tego rodzaju umowa może być podpisana zarówno jako umowa starannego
działania, jak i umowa rezultatu. Od tego, jak finalnie zostanie ona
skonstruowana zależeć będzie zakres odpowiedzialności software house, co z
pewnością ma duże znaczenie dla przebiegu współpracy.

Warto też pamiętać, że odpowiedzialność stron może być uregulowana poprzez
wprowadzenie kar umownych. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że w
przypadku umów agile’owych wydaje się niejednokrotnie wątpliwym ich
odnoszenie do powodzenia danego wdrożenia i zdecydowanie lepiej odnosić je
do konkretnych uchybień i błędów.

PRAWA AUTORSKIE

Kwestia tego, komu przysługiwać będą prawa autorskie do efektu prac software
house nie jest być może najistotniejsza dla stron, gdy rozpoczynają współpracę,
ale gdy produkt jest już stworzony, to często ta kwestia potrafi stać się kością
niezgody. Dlatego też dobrze dokładnie przeanalizować treść umowy, którą
podpisujemy i ustalić, czy zgodnie z jej treścią mamy otrzymać licencję wyłączną,
licencje niewyłączną, a może nabyć majątkowe prawa autorskie do programu
komputerowego, który będzie efektem współpracy. Przede wszystkim dobrze jest
jednak rozróżniać zakres uprawnień, który daje każde z tych rozwiązań. Co
więcej, nie można w tym zakresie zapominać, że zamawiający najczęściej
będzie chciał zadbać o to, żeby zastosowanie określonego rozwiązania nie
ograniczało się do tej części prac, która w świetle przepisów jest programem
komputerowym. Nie można bowiem zapominać choćby o takich kwestiach jak to,
że graficzny interfejs użytkownika nie stanowi programu komputerowego i co
najwyżej mogą do niego przysługiwać prawa autorskie jak do innych utworów.
Kolejną istotną kwestią jest możliwość ingerencji w stworzony program
komputerowy i inne elementy stworzonego oprogramowania. Jeśli bowiem
zamawiający kwestii tej nie ureguluje w sposób odpowiedni w umowie, to jego
prawa w tym zakresie będzie znacząco ograniczać ustawa.
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W przypadku innowacyjnych rozwiązań niekiedy bywa tak, że już na pewnym
etapie ich realizacji da się jednoznacznie stwierdzić, że kontynuowanie pracy
nie ma ekonomicznego czy biznesowego sensu. Powyższe będzie szczególnie
widoczne właśnie w przypadku IT, gdzie już sam rozwój technologii jest tak
szybki, że  nawet jeden czy dwa kwartały mogą okazać się na tyle przełomowe,
że zmieni się zupełnie technologia programowania.

Z tego powodu warto wprowadzić do umowy tak zwany plan wyjścia, który
pozwoli zakończyć współpracę nad danym projektem z poszanowaniem praw
obu stron. Umowa powinna bowiem w tym zakresie ważyć interesy
zamawiającego, które dotyczą nieopłacalności kontynuowania danego projektu
z interesami software house, który do jego realizacji z pewnością delegował
swoich pracowników, jednocześnie nie poszukując dla nich innych projektów, nad
którymi mogliby pracować w tym czasie.

EXIT PLAN
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Podsumowanie

Choć niejednokrotnie słyszy się tezy, że zwinna umowa powinna określać jak
najmniej kwestii dotyczących ram współpracy stron, to w rzeczywistości jest
zupełnie odmiennie. Przemyślana umowa agile będzie posiadać
prawdopodobnie o wiele więcej postanowień niż umowa waterfall. Ma to
jednak na celu takie ułożenie praw i obowiązków stron, aby współpraca
przebywała w sposób sprawny, niezakłócony i bez uszczerbku dla stron takiej
umowy.



Jak prawo widzi
scrum?
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CZY PRAWO NADĄŻA ZA IT?

JAK PRAWO WIDZI SCRUM?

Często słyszy się, że prawo zupełnie „nie nadąża” za nowymi technologiami czy
też mówiąc wprost – za rozwojem IT. Cóż, myślę, że w pewnym sensie całe
szczęście, bo gdyby było inaczej, to nowe technologie i IT naprawdę wolno by
się rozwijały. Najrzadziej jest bowiem tak, że to prawo tworzy nową
rzeczywistość. Najczęściej prawo co najwyżej oddziałuje na rzeczywistość
istniejącą albo też, w mniejszym lub większym stopniu, stara się ją uchwycić,
opisać i ustanowić pewne kanony czy zasady, które uznaje się za dozwolone
albo niedozwolone.

Nie wiem czy zastanawiałeś się kiedyś czy prawo przewiduje jakiekolwiek
rozwiązania dla zwinnego zarządzania projektami, takich jak choćby scrum. Jeśli
tak, to ciekaw jestem jakie były Twoje wnioski. Jeśli tego nie robiłeś – spieszę
donieść, że w zasadzie zupełnie trafnie można postawić tezę, że te systemy
prawa, które wprowadzały swobodę umów przewidywały zwinną metodykę
pracy nad projektami i powstawały nawet wcześniej niż ona.

SCRUM I  AGILE A SWOBODA UM�W

Brzmi to może dość enigmatycznie, ale już wyjaśniam, że chodzi po prostu o to,
że jeśli prawo danego państwa przewidywało, że strony mogą umówić się w
zasadzie dowolnie, dopóki nie przekracza to określonych prawem granic, to taki
system prawa po prostu dopuszczał ułożenie umów w sposób swobodny, a nawet
zwinny. Tym samym możliwe jest ułożenie stosunków umownych w sposób, który
jest adekwatny choćby do dzisiejszego rozumienia agile czy scrum. W Polsce
przepisem, który na to pozwala jest art. 3531 Kodeksu cywilnego, który
obowiązuje od 1 października 1990 r. i stanowi, że strony zawierające umowę
mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel
nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom
współżycia społecznego.

Wiemy już w takim razie, że kwestia stosowania zwinnych umów to w gruncie
rzeczy decyzja stron i przejaw ich woli. Wiemy też, że nie ma w polskim
ustawodawstwie skodyfikowanych umów scrum’owych, czy agile’owych. Nie
oznacza to jednak, że takie umowy nie mają żadnych ugruntowanych cech lub że
nie da się określić dobrych praktyk związanych z formułowaniem tego rodzaju
umów.
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Warto jednak zaznaczyć, że szczególnie scrum doczekał się już pewnych
orzeczeń, które zapadły na jego kanwie. Choć wypowiedzi zawarte w tych
orzeczeniach dotyczące tego, na czym polega praca w scrum nie pochodzą od
organów czy sądów, a od stron postępowań, to warto zaznaczyć, że nie były one
w żadnej mierze kwestionowane. Przykładem orzeczenia, które dość
szczegółowo przedstawia na czym, w ujęciu prawnym, polega praca w scrum jest
choćby pismo z dnia 13 grudnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
0111-KDIB1-3.4010.471.2018.2.BM, czy też wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 8 sierpnia 2017 r., KIO 1471/17, w których zostało wyjaśnione to w sposób
następujący:

Wytwarzanie oprogramowania metodyką zwinną oznacza, iż prace nad nowym
rozwiązaniem lub ulepszeniem rozwiązania istniejącego oparte są o podejście
iteracyjne, tj. przyrostowe, mające na celu zwiększenie przewidywalności i
lepszą kontrolę ryzyka.

JAK ORZECZNICTWO WIDZI SCRUM?

W praktyce metodyka pracy polega na
podzieleniu prac nad nowym
rozwiązaniem na etapy (tzw. sprinty).
Efektem każdego etapu prac jest
stworzenie tzw. przyrostu w postaci
funkcjonującego elementu produktu
(modułu / funkcji oprogramowania).

Każdy etap obejmuje planowanie Sprintu
(określenie celu – definicji wykonanej
pracy – oraz zaplanowanie drogi jego
realizacji), wykonanie założonego celu
oraz przegląd efektów i przebiegu prac
na danym etapie.
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KLUCZOWE ELEMENTY SCRUM

 przejrzystości (jednoznaczny opis planowanych efektów i elementów

procesu, zrozumiały zarówno dla klienta definiującego potrzeby, jak i dla

zespołu projektowego wykonawcy),

 inspekcji (stała kontrola procesu w celu jak najszybszego zidentyfikowania

nieprawidłowości),

 adaptacji (jak najszybsza korekta wykrytych nieprawidłowości w celu

ograniczenia dalszych odstępstw od założonych efektów).

Kluczowym elementem w tej metodyce pracy są zasady:

1.

2.

3.

ITERACYJNO�� SCRUM W �WIETLE PRAWA

Zwinna metodyka wytwarzania oprogramowania Scrum różni się od tradycyjnych
metod wytwarzania oprogramowania, w których prace nie są podzielone na
przyrostowe etapy lecz obejmują zdefiniowanie całości wymagań co do
produktu końcowego na wstępie prac, następnie przygotowanie całości
produktu według tych odgórnie zdefiniowanych wymagań oraz jego testowanie i
walidację przez klienta. Wskutek tego, w przypadku projektów tradycyjnych
rozbieżności w stosunku do rzeczywistych potrzeb klienta (zarówno
uświadomionych i zakomunikowanych wykonawcy, jak i nieuświadomionych przez
niego) mogą narastać w toku procesu i powodować konieczność dużo większych
prac adaptacyjnych na skończonym produkcie na końcu całego procesu, co nie
ma miejsca w sytuacji, gdy proces adaptacyjny realizowany jest przez cały czas
prac nad produktem w kolejnych etapach.

W metodyce Scrum wykonawca dostarcza produkt iteracyjnie i przyrostowo,
zwiększając szanse na wczesne uzyskanie informacji zwrotnej od klienta.
Przyrostowe dostarczanie „ukończonego” produktu zapewnia nieprzerwaną
dostępność jego działającej, potencjalnie użytecznej wersji. Realizacja ww.
zasad metodyki Scrum wymaga jednak innej organizacji pracy, wyrażającej się
przede wszystkim innym podziałem ról w zespole projektowym („Zespół
Projektowy / Scrumowy”) w porównaniu do tradycyjnych metod wytwarzania
oprogramowania.

74JAK PRAWO WIDZI SCRUM?



CZY PRAWO "POZWALA" POZOSTAWA� W ZGODZIE Z
ZAŁOŻENIAMI SCRUM

Już na wstępie warto powiedzieć, że umowy scrum’owe jak najbardziej mogą
być zgodne ze wszystkimi „wymogami” przepisów prawa. Zawdzięczać to
możemy przede wszystkim temu, że w naszym systemie prawa istnieje zasada
swobody umów. Nie oznacza to jednak, że umowy te nie stanowią wyzwania dla
prawników. Po pierwsze, od standardów odbiega kwestia tego, że ich budowa
powinna dawać dużą elastyczność. Nie jest to często spotykane w innych niż
technologiczne branżach. Po drugie, pojawiają się też problemy z
przeniesieniem majątkowych praw autorskich, co do których na etapie
zawierania umowy niekiedy trudno stwierdzić czego konkretnie miałoby to
przeniesienie dotyczyć. Nie budzi bowiem wątpliwości, że na samym początku
współpracy trudno jest określić jaki finalnie kształt będzie miało
oprogramowanie czy aplikacja, która w wyniku tej współpracy powstanie.

Niemniej jednak, niezależnie od tytułu, który zostanie takiej umowie nadany, nie
można zapominać o tym, że w świetle prawa będzie to jednak tak zwana umowa
nienazwana, a to, jakie przepisy będą do niej stosowane zależy w gruncie rzeczy
od tego jak bardzo precyzyjnie strony oddadzą w niej swój zamysł i zasady
scrum’a. Jeśli bowiem „ducha” scrum nie oddamy zbyt dobrze w postanowieniach
umownych, może się okazać, że stworzymy umowę zbliżoną do umowy o dzieło,
przez co w zasadzie wyłączymy jej zwinny charakter.
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ZNACZENIE ZESPOŁU W SCRUM'IE A PRAWIDŁOWE
SKONSULTOWANIE UMOWY

 Właściciel Produktu (z ang. Product Owner),

 Zespół Deweloperski (z ang. Development Team) 

 Scrum Master.

Praca w scrum zakłada, że w ich toku będą uczestniczyć osoby pełniące w nim
określone role. Innymi słowy, jeśli chcemy pracować w scrum, powinniśmy
skompletować zespół scrumowy. 

W skład Zespołu Scrumowego (Projektowego) wchodzą:

1.

2.

3.

Model zespołu proponowany w scrum
został zaprojektowany tak, aby
zoptymalizować elastyczność,
kreatywność i produktywność. Zespół
Scrumowy realizuje prace całkowicie we
własnym zakresie, opierając się wyłącznie
na narzędziach programistycznych
(środowiska programowania, biblioteki,
środowiska baz danych), bez
wykorzystania gotowych rozwiązań.
Innymi słowy, proces ten obejmuje
zdefiniowanie wymogów biznesowych,
zaprojektowanie modułów
(funkcjonalności) rozwiązania,
programowanie, testowanie rozwiązania i
wprowadzanie poprawek.
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Skutki braku exit
planu dla
rozliczenia umowy
wdrożeniowej w
zależno�ci od jej
tre�ci
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JAKI CHARAKTER MA UMOWA WDROŻENIOWA Z
SOFTWARE HOUSE?

Jak już kilkakrotnie wspominałem, umowa z software house może mieć różnoraki
kształt, a tym samym charakter. Choć nie można wykluczyć, że dowolność której
„dopuściłyby się” strony danej umowy przekroczyłaby granicę swobody umów, to
co do zasady, przynajmniej odnośnie podstawowych postanowień takiej umowy,
jest to raczej mało prawdopodobne.

Co więcej, w większości przypadków umów tego rodzaju istotnym będzie to, czy
zespół przekazany do danego projektu w ramach body leasingu będzie
podlegał kierownictwu po stronie software house czy zamawiającego.

Wszystkie te okoliczności będą niewątpliwie wpływać na zakres
odpowiedzialności stron. Analogicznie, w przypadku umów wdrożeniowych
podstawowe znaczenie będzie miało to, czy ukształtujemy je bliżej umowy o
świadczenie usług czy też umowy o dzieło. Także w tym przypadku
odpowiedzialność rozkładać się będzie odmiennie.

SKUTKI BRAKU EXIT PLANU DLA ROZLICZENIA UMOWY WDROŻENIOWEJ W ZALEŻNO�CI OD
JEJ TRE�CI

Trzeba jednak jeszcze raz podkreślić, że
bardzo istotnym jest, aby umowy w IT
podpisywać świadomie, a w szczególności
świadomie kształtować ich postanowienia,
które będą przesądzać o tym, czy bliżej im
będzie do umów o świadczenie usług czy
do umów o dzieło. Tak jak już było to
wskazywane w innym z artykułów, dla
przykładu, umowa body leasingu nie należy
do umów o dzieło, a jest umową o
świadczenie usług, przez co software house
może ponosić odpowiedzialność wyłącznie
za brak starannego działania, ale nie za
brak rezultatu. 
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UMOWA O DZIEŁO A UMOWA O �WIADCZENIE USŁUG

SKUTKI BRAKU EXIT PLANU DLA ROZLICZENIA UMOWY WDROŻENIOWEJ W ZALEŻNO�CI OD
JEJ TRE�CI

Tak jak już zostało zasygnalizowane, choć najczęściej umowy wdrożeniowe w IT
będą umowami mieszanymi, to jednak ich podstawowe świadczenie będzie
ukształtowane albo jako umowa o świadczenie usług albo jako umowa o dzieło.
Jaka wypływa z tego różnica? Przede wszystkim taka, że umowy o świadczenie
usług są umowami starannego działania, podczas gdy umowy o dzieło są
umowami rezultatu. Innymi słowy, w przypadku umów o świadczenie usług
software house ponosi odpowiedzialność za to, że działał profesjonalnie przy
wdrożeniu, ale już nie za to, że wdrożenie zakończy się powodzeniem. Inaczej
jest natomiast w przypadku umów o dzieło, gdzie odpowiedzialność ta będzie
dotyczyć nie tylko tego czy software house działa profesjonalnie, ale przede
wszystkim tego, czy wdrożenie zakończy się powodzeniem.

UMOWY AGILE JAKO UMOWY O DZIEŁO

Można postawić pytanie: czy w przypadku umów agile w ogóle będziemy mówić
o tym, że ich przedmiotem jest dzieło? Chodzi tu o to, czy już w treści umowy
zostaje wskazany ostateczny kształt rozwiązania, które ma być wdrożone. Innymi
słowy, czy fakt, iż założeniem umów zwinnych jest możliwość zmiany przedmioty
umowy (backlock produktu) nie wyklucza uznania ich za umowy o dzieło. Jak
wyjaśnia jednak orzecznictwo, jedno z drugim nie musi stać w sprzeczności. Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 18 czerwca 2003 r., II CKN 269/01, wskazał bowiem,
że jeżeli przedmiotem umowy o dzieło ma być utwór w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, to przedmiot oznaczenia dzieła
powinien być tak określony, aby obowiązkiem przyjmującego zamówienie było
dostarczenie zamawiającemu dzieła będącego rezultatem działalności
twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalonego w skonkretyzowanej przez
strony postaci. W razie zawarcia takiej umowy, dla oceny praw i obowiązków
stron mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w zakresie, w którym
dzieło jest utworem – przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym
samym, jeśli dostatecznie precyzyjnie skonstruujemy backlog na etapie
podpisywania umowy albo co najmniej przed rozpoczęciem realizacji programu
komputerowego, istnieje spora szansa, że nasza umowa jest umową o dzieło, czyli
umową rezultatu. Jeśli natomiast tego nie zrobimy, istnieje spora szansa na
uznanie jej za umowę o dzieło, chociaż w tym przypadku także trudno postawić
tezę o charakterze ogólnym.
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UMOWA O DZIEŁO ALBO UMOWA O �WIADCZENIE
USŁUG A PRAWO DO WYNAGRODZENIA PRZY
REZYGNACJI Z DALSZEJ CZĘ�CI UMOWY

SKUTKI BRAKU EXIT PLANU DLA ROZLICZENIA UMOWY WDROŻENIOWEJ W ZALEŻNO�CI OD
JEJ TRE�CI

Kwestia zakwalifikowania naszej umowy jako umowy o dzieło albo umowy o
świadczenie usług ma jeszcze jedno istotne znaczenie. Otóż, w przypadku umowy
o dzieło, zgodnie z przepisami, dopóki nie zostało ono ukończone, zamawiający
może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie.
Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący
zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. W przypadku natomiast
umowy o świadczenie usług, do której odpowiednio stosuje się przepisy umowy
zlecenia, dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien
jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu
należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest
uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego
dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego
powodu, powinien także naprawić szkodę.

Jak z powyższego wynika co prawda w obu przypadkach zamawiający może
zrezygnować z dalszego wykonywania umowy przez software house, jednak
inaczej przedstawia się rozliczenie stron w każdym z tych przypadków. W
przypadku, gdy umowa jest skonstruowana jako umowa o świadczenie usług, to
zamawiający będzie zobowiązany do naprawienia szkody tylko jeśli
zrezygnował z dalszego wykonywania umowy bez ważnych powodów. W każdym
przypadku będzie natomiast zobowiązany do pokrycia kosztów. W przypadku
umowy o dzieło sytuacja jest natomiast inna, gdyż w każdym przypadku
zamawiający będzie musiał zapłacić pozostałą część wynagrodzenia, którą
będzie można pomniejszyć co najwyżej o to, co zaoszczędził software house.

EXIT PLAN

Warto zwrócić uwagę na to, że w obu przypadkach podany powyżej sposób
rozliczenia stron jest stosowany wyłącznie wówczas, gdy brak odmiennych
uregulowań umownych. Dlatego też ważnym jest, aby strony podpisując umowę
nie tylko zwróciły umowę na to czy kształtują ją jako umowę rezultatu czy umowę
starannego działania, ale przede wszystkim czy w sposób przemyślany
uregulowano procedury wyjścia z tej umowy.
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Waterfall, czyli
jak wyb�r modelu
kaskadowego
przekłada się na
umowę z software
house
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WATERFALL,  CZYLI JAK WYB�R MODELU
KASKADOWEGO PRZEKŁADA SIĘ NA UMOWĘ Z
SOFTWARE HOUSE

WATERFALL,  CZYLI JAK WYB�R MODELU KASKADOWEGO PRZEKŁADA SIĘ NA UMOWĘ Z
SOFTWARE HOUSE

W jednym z poprzednich artykułów opisywałem kwestie dotyczące umów
agile’owych i wskazywałem, że istotnym jest, aby opisać w nich maksymalnie
szczegółowo specyfikację programu komputerowego, który ma zostać na jej
podstawie wykonany. Tym razem chcę powiedzieć kilka słów na temat tego,
jakie kwestie będą ważne w przypadku umów waterfall’owych.

KIEDY SKORZYSTA� Z WATERFALL?

Przede wszystkim zastanówmy się jednak kiedy warto wykorzystać waterfall w
umowie z software house. Z pewnością tego rodzaju umowy będą dość często
zawierane w ramach zamówień publicznych, choć i tu zaczynają się dość prężnie
pojawiać zwinne rozwiązania. Niemniej jednak, warto podpisać klasyczną,
kaskadową umowę, szczególnie wówczas, gdy dotyczyć ma ona
oprogramowania o małym stopniu skomplikowania, które występuje powszechnie
w obrocie i co do którego można stosunkowo łatwo stworzyć dość precyzyjną
specyfikację. Do umów dotyczących takiego rodzaju programów komputerowych
kaskadowy sposób pracy będzie w pełni adekwatny.
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 planowanie systemu (w tym specyfikacja wymagań).

 analiza systemu (w tym analiza wymagań i studium wykonalności).

 projekt systemu (poszczególnych struktur itp.). 

 implementacja (wytworzenie kodu).

 testowanie (poszczególnych elementów systemu oraz elementów

połączonych w całość).

 wdrożenie i pielęgnacja powstałego 

Zacznijmy od tego czym jest model kaskadowy, czyli waterfall. Otóż jak podaje
Wikipedia, model kaskadowy (ang. waterfall model) to jeden z kilku rodzajów
procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii
oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona została przez Winstona W.
Royce'a w roku 1970, w artykule „Managing the Development of Large Software
Systems” (Zarządzanie tworzeniem dużych systemów informatycznych).

Polega on na wykonywaniu podstawowych czynności jako odrębnych faz
projektowych, kolejno po sobie. Każda czynność to schodek (kaskady):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

systemu.

WATERFALL,  CZYLI KASKADA

WATERFALL,  CZYLI JAK WYB�R MODELU KASKADOWEGO PRZEKŁADA SIĘ NA UMOWĘ Z
SOFTWARE HOUSE

Jeśli któraś z faz zwróci
niesatysfakcjonujący produkt, cofamy się
wykonując kolejne iteracje, aż do
momentu, w którym otrzymamy
satysfakcjonujący produkt na końcu
schodków. Warto podkreślić, że choć
prawdopodobnie nie można wykluczyć
innej formy umowy kaskadowej, to
jednak najczęściej w zakresie samego
tylko stworzenia oprogramowania
będzie to umowa o dzieło.
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PODSTAWA DO KORZYSTANIA Z WYTWORZONEGO
OPROGRAMOWANIA

WATERFALL,  CZYLI JAK WYB�R MODELU KASKADOWEGO PRZEKŁADA SIĘ NA UMOWĘ Z
SOFTWARE HOUSE

Jak już kilkakrotnie zwracałem uwagę, sam fakt zlecenia wykonania programu
komputerowego innego niż pracowniczy nie stanowi podstawy do przeniesienia
majątkowych praw autorskich na zamawiającego czy też choćby do udzielenia
licencji wyłącznej. Przede wszystkim warto podkreślić, że czym innym jest samo
zlecenie stworzenia programu komputerowego w jego mniej lub bardziej
fizycznej postaci, a czym innym kwestia podstawy prawnej do korzystania z tego
programu komputerowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Jeśli więc podpiszemy z software house jedynie umowę na
stworzenie programu komputerowego bez dodatkowych postanowień w niej
zawartych albo też nie podpiszemy jakiejkolwiek umowy w tym zakresie, to
możemy co najwyżej mówić o tym, że posiadamy licencję niewyłączną. Do tego,
aby uzyskać licencję wyłączną albo też przenieść na zamawiającego
majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego oraz jego elementów
niestanowiących programu komputerowego, koniecznym jest zawarcie pisemnej
umowy, która będzie zawierać szereg postanowień istotnych w tym właśnie
kontekście.
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PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH

 zawarcie pisemnej umowy,

 wskazanie pól eksploatacji, których dotyczy przeniesienie tych praw,

 wskazanie wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich

na każdym z pól eksploatacji.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich to najdalej idące rozporządzenie
prawami autorskimi jakie może mieć miejsce. Zamawiający nabywa te prawa od
software house, a tym samym ten ostatni przestaje być uprawniony do ich
realizacji. Warto jednak wiedzieć, o czym częściowo była już mowa powyżej, że
do tego, aby doszło do przeniesienia majątkowych praw autorskich do programu
komputerowego konieczne jest:

1.

2.

3.

Trzeba jednak pamiętać, że w świetle prawa program komputerowy to coś
innego niż graficzny interfejs użytkowania i w tym zakresie także trzeba
zapewnić sobie przeniesienie majątkowych praw autorskich. Warto też zwrócić
uwagę, że niekiedy stosowanym rozwiązaniem jest przeniesienie ułamkowej
części majątkowych praw autorskich, przez co software house i zamawiający
stają się współwłaścicielami. Wtedy koniecznym jest precyzyjne określenie zasad
wykonywania udziałów w prawie i takie postanowienia warto zawrzeć w
umowie.
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LICENCJA WYŁĄCZNA

WATERFALL,  CZYLI JAK WYB�R MODELU KASKADOWEGO PRZEKŁADA SIĘ NA UMOWĘ Z
SOFTWARE HOUSE

 zawarcie pisemnej umowy,

 wskazanie pól eksploatacji, których dotyczy licencja wyłączna.

Tu sprawa przedstawia się w zasadzie podobnie do kwestii przeniesienia
majątkowych praw autorskich do programu komputerowego. Także w tym
przypadku, aby umowa była skuteczna, koniecznym jest:

1.

2.

Wydaje się, że ta forma zezwolenia na korzystanie z programu komputerowego
przez zamawiającego może być nawet częściej stosowana, ponieważ
przeniesienie majątkowych praw autorskich przez software house pozbawia go
ich definitywnie, co utrudniać będzie nawet development wykonanego
oprogramowania, nie mówiąc już o tym, że uniemożliwi wykorzystanie kodu
źródłowego stworzonego na potrzeby tego oprogramowania do wytworzenia
innego. Warto też wspomnieć, że umowa licencyjna uprawnia do korzystania z
utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma
swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej.

LICENCJA NIEWYŁĄCZNA

Pozostaje nam jeszcze licencja niewyłączna. W tym przypadku, o czym już
wspomniałem powyżej, umowa może mieć w zasadzie dowolny charakter, w tym
także dorozumiany. Taka formuła umożliwienia wykonawcy korzystania ze
stworzonego programu komputerowego będzie jednak wykorzystywana
stosunkowo rzadko. Najczęściej będziemy z nią mieli do czynienia w przypadku
oprogramowania dystrybuowanego do ogółu odbiorców (czyli nie tego
wykonywanego na zamówienie), SaaS czy finalnie w przypadku, gdy
zamawiający nieświadomie kwestii tych nie ureguluje. Warto podkreślić, że w
braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca
udzielił licencji. Podkreślić też trzeba, że kwestie dotyczące czasu trwania
licencji także w tym przypadku pozostają obowiązujące.
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UPRAWNIENIA W PRZYPADKU WAD I  USTEREK
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

Warto wiedzieć, że w wadliwości programu komputerowego co do zasady
stosować się będzie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I
tak, jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy
odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od
umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego
wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca nie
ponosi odpowiedzialności. 

WATERFALL,  CZYLI JAK WYB�R MODELU KASKADOWEGO PRZEKŁADA SIĘ NA UMOWĘ Z
SOFTWARE HOUSE

Twórca zachowuje w każdym razie
prawo do otrzymanej części
wynagrodzenia, nie wyższej niż 25%
wynagrodzenia umownego. Roszczenia
te wygasają jednak z chwilą przyjęcia
utworu, przy czym warto zwrócić uwagę,
że jeżeli zamawiający nie zawiadomi
twórcy w terminie sześciu miesięcy od
dostarczenia utworu o jego przyjęciu,
nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia
od dokonania określonych zmian w
wyznaczonym w tym celu odpowiednim
terminie, uważa się, że utwór został
przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą
określić inny termin.

Powyższe uregulowania dotyczą usterek oprogramowania, to jest sytuacji, w
której nie posiada ono takich właściwości, jakie winno posiadać, biorąc pod
uwagę umowę stron. Jeżeli natomiast utwór ma wady prawne, zamawiający
może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody. Wada
prawna może mieć miejsce między innymi w przypadku, gdy program
komputerowy narusza cudze prawa autorskie, czyli jest plagiatem.
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Tak jak już wspominałem, nie każdy program komputerowy będzie stanowił
utwór. Istotne jest, że w waterfall najczęściej stosowany jest do oprogramowania
nieskomplikowanego, a już na pewno nieinnowacyjnego. W przypadku więc, gdy
programowi komputerowemu nie będzie można przypisać cech utworu, należy
uznać, że będzie on stanowił dzieło w rozumieniu kodeksu cywilnego. W tej
sytuacji, w przypadku posiadania przez niego wad, zastosowanie winny znaleźć
przepisy dotyczące rękojmi za wady.

W tym kontekście warto też wiedzieć, że w przypadku umowy o dzieło przepisy w
zakresie rękojmi odsyłają do regulacji zawartych przy umowie sprzedaży.
Finalnie, ograniczając się wyłącznie do najważniejszych kwestii, trzeba wskazać,
że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i
bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na
wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli
rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady. Oczywiście o uprawnieniach z tytułu rękojmi można by pisać znacznie
więcej, jednak w tym artykule ograniczę się wyłącznie do kwestii podstawowych,
czyli tych, które podałem powyżej.

PROGRAM KOMPUTEROWY NIESTANOWIĄCY UTWORU

WATERFALL,  CZYLI JAK WYB�R MODELU KASKADOWEGO PRZEKŁADA SIĘ NA UMOWĘ Z
SOFTWARE HOUSE

W tym zakresie warto zwrócić uwagę,
że przepisy o rękojmi będą miały
zastosowanie wyłącznie w przypadku,
w którym będziemy mieli do czynienia
z umową o dzieło. W przypadku umów
o świadczenie usług nie ma bowiem
tego rodzaju uprawnień. Rzecz jasna,
umowa waterfall’owa nie będzie
raczej nigdy w pełni odpowiadać
umowie o dzieło, więc warto tu
wyjaśnić, że powinna ona być z nią
zbieżna przynajmniej w zakresie
programu komputerowego, który
zleciliśmy do wykonania.
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Trzeba jednak pamiętać, że w zasadzie wszystkie kwestie opisane powyżej
mogą zostać odmiennie uregulowane w umowie łączącej strony. Dlatego też,
chcąc uczynić swoją sytuację w ramach danej umowy jasną i klarowną, warto tę
kwestię precyzyjnie uregulować, tak aby nie budziło wątpliwości jakie
uprawnienia przysługują zamawiającemu, niezależnie od tego czy finalnie wynik
prac software house będzie mógł zostać uznany za utwór w porozumieniu ustawy
o prawie autorskim czy też taka teza nie będzie znajdować oparcia w wyniku
jego prac. To właśnie na etapie zawierania umowy powinniśmy to dobrze
przemyśleć i świadomie uregulować.

POSTANOWIENIA UMOWNE

WATERFALL,  CZYLI JAK WYB�R MODELU KASKADOWEGO PRZEKŁADA SIĘ NA UMOWĘ Z
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Wytworzenie,
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WYTWORZENIE,  ROZWINIĘCIE LUB ULEPSZENIE
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO A PRAWO DO
WYNAGRODZENIA DLA SOFTWARE HOUSE

WYTWORZENIE,  ROZWINIĘCIE LUB ULEPSZENIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO A PRAWO DO
WYNAGRODZENIA DLA SOFTWARE HOUSE

Ze względu na fakt, że przepisy dotyczące IP BOX wskazują, że zastosowanie
stawki podatku dochodowego 5% jest możliwe między innymi w przypadku
autorskiego prawa do programu komputerowego, który został wytworzony,
rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego
działalności badawczo-rozwojowej, wiele umów z software house’ami w swych
postanowieniach wskazuje, iż ich przedmiotem jest właśnie tego rodzaju
działanie. Innymi słowy, umowy te wskazują, że zadaniem software house jest
prowadzenie prac B+R mających na celu odpowiednio wytworzenie, rozwinięcie
lub ulepszenie autorskich praw do programu komputerowego.

WYTWORZENIE,  ROZWINIĘCIE LUB ULEPSZENIE
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

Prócz wszystkich pytań rodzących się w kontekście możliwości skorzystania z IP
BOX powstaje jeszcze dodatkowe pytanie: czy w przypadku tego typu
uregulowań umownych, które finalnie najczęściej wprowadzane są przecież
właśnie przez software house w celu umożliwienia skorzystania ze stawki 5%
podatku dochodowego, firmy te nie ściągają na siebie ryzyka nieotrzymania
wynagrodzenia w przypadku, gdyby ich prace badawczo-rozwojowe miałyby
zakończyć się niepowodzeniem? Literalnie interpretując przepisy dotyczące IP
BOX co do możliwości skorzystania z 5% stawki podatku, możliwość skorzystania
z tej preferencji zachodzi wyłącznie w sytuacji, gdy 

dochody zostaną uzyskane z wytworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego
programu komputerowego. 

Skoro więc zgodnie z przepisami koniecznym jest wytworzenie, rozwinięcie lub
ulepszenie programu komputerowego, to niepowodzenie w programowaniu
może powyższe przekreślać. Innymi słowy, może dojść do sytuacji, w której
niepowodzenie danego wdrożenia będzie równoznaczne z brakiem możliwości
skorzystania z tego rozwiązania podatkowego. Czy jednak to powinno
prowadzić także do braku zapłaty ze strony software house?
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PRZEDE WSZYSTKIM UMOWA 

WYTWORZENIE,  ROZWINIĘCIE LUB ULEPSZENIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO A PRAWO DO
WYNAGRODZENIA DLA SOFTWARE HOUSE

Warto zwrócić uwagę, że tak jak w wielu przypadkach w IT, także i w tym
większość zależy od tego, w jaki sposób skonstruujemy umowę. Nic nie stoi
bowiem na przeszkodzie. aby wynagrodzenie było w niej odniesione tak do
wykonania całości prac nad aplikacją, poszczególnych części, dla przykładu
sprintów, czy też finalnie – aby obowiązującym strony sposobem płatności była
tak zwana roboczogodzina, częściej jednak w IT określana jako time & material.

Niemniej jednak, w tym kontekście powstaje jeszcze jedna kwestia, na którą
trzeba zwrócić uwagę. Mianowicie chodzi o to, czy nasza umowa zostaje
skonstruowana jako umowa rezultatu czy jako umowa starannego działania.
Niezależnie bowiem od tego, w jaki sposób finalnie będziemy opodatkowywali
dochód osiągnięty w ramach działań przy danym projekcie, pierwszorzędną
kwestią jest, aby podstawy do wypłaty tego wynagrodzenia powstały. Dlatego
też warto zwrócić uwagę czego oczekuje od nas umowa, a w zasadzie nasz
kontrahent, w ramach podpisanej z nim umowy. Jeśli bowiem wynagrodzenie
zostanie przez nas odniesione do wykonania w ramach działań B+R programu
komputerowego, to finalnie przy niepowodzeniu projektu może nawet dojść do
sytuacji, w której wszystkie części wynagrodzenia, które zostały wypłacone w
trakcie jego realizacji, podlegać będą zwrotowi. Tak może się stać w
szczególności, gdy wada programu komputerowego, jego rozwinięcia lub
ulepszenia będzie tego rodzaju, iż niemożliwym będzie korzystanie z efektu
naszej pracy.

PRACE B+R A OSIĄGNIĘCIE REZULTATU

Czy jednak nie jest tak, że prace B+R same w sobie przewidują, że ich rezultat
będzie niemożliwy do określenia? Cóż to byłyby za prace badawczo-
rozwojowe, gdyby z góry należało zakładać, że ich efekt będzie z całą
pewnością pozytywny? Czy nie jest tak, że w tego rodzaju prace wpisany jest
element niepewności i osiągnięcie lub nieosiągnięcie pozytywnego rezultatu jest
czymś, co da się ustalić dopiero z perspektywy zakończenia całego procesu?
Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna i twierdząca.
Elementem kluczowym prac badawczo-rozwojowych jest ich niemożliwy do
przewidzenia rezultat, a prawidłowość wykonania umowy może być oceniana
wyłącznie przez pryzmat należytej staranności ze strony software house.
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NEGATYWNY WYNIK PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
A WYNAGRODZENIE DLA SOFTWARE HOUSE

Choć nie można tego przesądzić co do każdej możliwej konstrukcji umownej,
trzeba zwrócić uwagę, że przedmiotem prawidłowo wykonanej umowy o prace
badawczo-rozwojowe może być także dokumentacja wskazująca na to, w jaki
sposób nie da się osiągnąć pożądanego rezultatu i wykluczająca użycie innych
metod jako jeszcze bardziej chybionych. Wydaje się też, że w większości
przypadków umów o prace B+R sprzeczne z naturą takiej umowy będzie
uzależnienie zapłaty wynagrodzenia wyłącznie od pozytywnego rezultatu takich
badań. Nie można jednak wykluczyć, że strony w ten właśnie sposób skonstruują
swoją umowę, jednak powinno to z niej wyraźnie wynikać. Z drugiej natomiast
strony, zupełnie uzasadnione jest wprowadzanie do umów z software house
premii technologicznych w odniesieniu do utworzenia danych funkcjonalności
albo też określonych parametrów oprogramowania.

WYTWORZENIE,  ROZWINIĘCIE LUB ULEPSZENIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO A PRAWO DO
WYNAGRODZENIA DLA SOFTWARE HOUSE 93
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(NIE)UCZCIWO�� W BIZNESIE

CZY NIEPRZYJĘCIE WYKONANEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
JEST WYSTARCZAJĄCYM POWODEM DO ODMOWY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA?

Najczęściej zawierając umowę dotyczącą wykonania programu komputerowego
rozważamy wiele aspektów, które powinny być w niej uregulowane, ale nie
bierzemy pod uwagę, że nasz kontrahent koniec końców może zachować się nie
do końca uczciwie. Mówiąc „nasz kontrahent” nie mam rzecz jasna na myśli ani
konkretnego typu umów ani nawet konkretnej strony umowy. Tak zwane
„incydenty” po prostu zdarzają się w biznesie i oczywiście można wprowadzić do
umowy wiele postanowień, które będą ograniczać nasze ryzyka w tym zakresie,
ale całkowicie ich nie wyeliminujemy.

WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

Jeśli jednak przełożymy tę kwestię na grunt umów z software house, to często
spotkać się można z problemem, który sprowadza się do tego, że zamawiający
nie chce dokonać odbioru finalnie wykonanego programu komputerowego, a to
dla przykładu z tego powodu, że stał się on dla niego bezużyteczny albo też
dlatego, że nie odpowiada on jego wyobrażeniom, które jednak nie mają
żadnego przełożenia na treść umowy i specyfikację. Co więcej, bardzo często w
umowach pojawiają się postanowienia, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia
jest nie samo wykonanie programu komputerowego, ale podpisany przez strony
bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

CO JE�LI ZAMAWIAJĄCY NIE CHCE PRZYSTĄPI� DO
ODBIORU?

Choć nie można tego przesądzić co do każdej możliwej konstrukcji umownej,
trzeba zwrócić uwagę, że przedmiotem prawidłowo wykonanej umowy o prace
badawczo-rozwojowe może być także dokumentacja wskazująca na to, w jaki
sposób nie da się osiągnąć pożądanego rezultatu i wykluczająca użycie innych
metod jako jeszcze bardziej chybionych. Wydaje się też, że w większości
przypadków umów o prace B+R sprzeczne z naturą takiej umowy będzie
uzależnienie zapłaty wynagrodzenia wyłącznie od pozytywnego rezultatu takich
badań. Nie można jednak wykluczyć, że strony w ten właśnie sposób skonstruują
swoją umowę, jednak powinno to z niej wyraźnie wynikać. Z drugiej natomiast
strony, zupełnie uzasadnione jest wprowadzanie do umów z software house
premii technologicznych w odniesieniu do utworzenia danych funkcjonalności
albo też określonych parametrów oprogramowania.
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KIEDY ZAMAWIAJĄCY MOŻE ODM�WI� ODBIORU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO?

CZY NIEPRZYJĘCIE WYKONANEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
JEST WYSTARCZAJĄCYM POWODEM DO ODMOWY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA?

Na początku trzeba zauważyć, że w przypadku nie każdej umowy odbiór
programu komputerowego będzie stanowił podstawę do dokonania zapłaty. Tak
z pewnością nie będzie w przypadku umów body leasingu czy time and material.
Tu w zasadzie rozliczamy się za czas pracy. Jej efekty, co prawda, mogą mieć
znaczenie, ale bardziej w kontekście premii technologicznych albo innych,
podobnych rozwiązań.

Kwestia wykonania umowy jako podstawa do wypłaty wynagrodzenia aktualizuje
się w przypadku, gdy zawarliśmy umowę o dzieło, której przedmiotem jest
wykonanie programu komputerowego albo co najmniej umowę mieszaną, która
w kontekście wykonania programu komputerowego zawiera w przeważającej
mierze elementy umowy o dzieło.

W tym kontekście szczególnie istotna jest wiedza odnosząca się do tego, jak
przepisy prawa regulują kwestię rozliczenia stron. Dobrze obrazuje to jedno z
orzeczeń (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998 r., I CKN 520/97),
gdzie zostało między innymi podkreślone, że oddanie dzieła nie powoduje
wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy
oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do
zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło
ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego oddanie powoduje
wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za
dzieło. W tym ostatnim wypadku zamawiający może się domagać usunięcia
wady w oznaczonym terminie albo obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. Gdy aktualne jest usunięcie wady, a więc nadanie dziełu pełnej
wartości, zamawiający powinien zapłacić całe umówione wynagrodzenie. Jeżeli
natomiast usunięcie wady jest nieaktualne, zamawiający zobowiązany jest do
zapłaty wynagrodzenia obniżonego w odpowiednim stosunku. W jednej i drugiej
sytuacji ekwiwalentność świadczenia zamawiającego i przyjmującego
zamówienie w chwili oddania dzieła jest zachowana, a w każdym razie
zagwarantowana.

Jak więc z powyższego wynika, nie w każdym przypadku zamawiający może
odmówić odbioru programu komputerowego, nawet jeśli ten miał pewne wady, a
już z całą pewnością nie polega na prawdzie teza, iż brak dokonania odbioru
dyskwalifikuje roszczenia o zapłatę wynagrodzenia.
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JAK JESZCZE MOŻNA SIĘ ZABEZPIECZY� PRZED
BRAKIEM PŁATNO�CI?

CZY NIEPRZYJĘCIE WYKONANEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
JEST WYSTARCZAJĄCYM POWODEM DO ODMOWY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA?

Poza przepisami prawa, w dalszym ciągu warto zwracać uwagę na treść umowy,
którą się podpisuje. Dobrze jest bowiem uzależnić przeniesienie majątkowych
praw autorskich do programu komputerowego na zamawiającego od zapłaty
przez niego wynagrodzenia. W ten sposób kwestia zapłaty wynagrodzenia
przestaje być wyłącznie interesem software house, a staje się na równi interesem
zamawiającego.
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Czy software
house jest
uprawniony do
modyfikowania
kodu �r�dłowego
stworzonego
przez
dewelopera?

16



ROTACJA W BRANŻY IT A AUDYT UM�W Z
DEWELOPERAMI

CZY SOFTWARE HOUSE JEST UPRAWNIONY DO MODYFIKOWANIA KODU �R�DŁOWEGO
STWORZONEGO PRZEZ DEWELOPERA?

Powiedzieć, że rotacja w branży IT jest znaczna, to tak jakby skłamać. Rzecz
jasna są firmy, które swoją renomą i kulturą organizacyjną zatrzymują osoby z
nimi współpracujące, ale to jednak – nie oszukujmy się – mniejszość. Do tego
dochodzi także kwestia tego, że część osób ma „wewnętrzną potrzebę” zmiany
miejsca wykonywanej pracy zdecydowanie częściej niż ma to miejsce w innych
branżach. Należałoby się więc w tym kontekście zastanowić jak wygląda kwestia
modyfikacji programów komputerowych wytworzonych przez deweloperów,
którzy współpracują z software house. Do momentu, kiedy ta współpraca istnieje,
jest bowiem możliwość dokonania ewentualnych zmian w umowach, które zostały
zawarte poprzez wdrożenie stosownego aneksu. W okresie późniejszym, jeśli
nawet będzie to możliwe, to już z całą pewnością stanie się to znacząco
bardziej skomplikowane niż jest to w chwili obecnej.

DEWELOPER NA UMOWIE O PRACĘ A PRAWA
AUTORSKIE MAJĄTKOWE

Przede wszystkim warto wiedzieć, że sprawa ta będzie przedstawiać się różnie
w zależności od tego czy software house z daną osobą współpracuje na
podstawie umowy o pracę czy też na innej podstawie. Jeśli chodzi o ten pierwszy
przypadek, to trzeba wskazać, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, prawa majątkowe do programu komputerowego
stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku
pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Co ciekawe, jest
to tak zwane nabycie pierwotne, co oznacza, że majątkowe prawa autorskie do
programu komputerowego w zasadzie nigdy nie przysługują pracownikowi, a
zawsze „od razu” pracodawcy. Trzeba jednak zauważyć, że mowa tu wyłącznie o
prawach majątkowych a nie osobistych. Te ostatnie, czyli choćby prawo do
autorstwa czy też prawo do zezwolenia na modyfikację programu
komputerowego przysługują bowiem pracownikowi, a co więcej są niezbywalne.
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 trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w

całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w

zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania,

przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest

jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

 tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych

zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych

zmian dokonała;

 rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego

lub jego kopii.

Jeśli połączymy to z regulacją kolejnego ustępu ustawy, to dowiemy się, że
autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem
wynikających z innych przepisów, obejmują prawo do:

1.

2.

3.

Wynika z tego, że nawet w przypadku pierwotnego nabycia majątkowych praw
autorskich do programu komputerowego przez pracownika, kwestie związane ze
zmianą układu lub dokonaniem jakichkolwiek innych zmian w programie
komputerowym winny być dokonane z uwzględnieniem praw dewelopera.

100



ZAKRES NADZORU AUTORSKIEGO W IT

CZY SOFTWARE HOUSE JEST UPRAWNIONY DO MODYFIKOWANIA KODU �R�DŁOWEGO
STWORZONEGO PRZEZ DEWELOPERA?

 wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie

stworzonego programu komputerowego;

 przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia

współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;

 wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu

programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do

innych czynności naruszających prawa autorskie.

Trzeba więc dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z ustawą o prawie
autorskim, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie
postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych. Wynika więc
z tego między innymi, że pracodawcy w zasadzie nie wolno wprowadzać zmian
w programie komputerowym przekazanym mu przez pracownika poza sytuacjami
przewidzianymi wprost w ustawie, do których należą zwielokrotnianie kodu lub
tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji
koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu
komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione
następujące warunki:

a) czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną

do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną

osobę działającą na ich rzecz,

b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio

łatwo dostępne dla osób, o których mowa pod lit. a,

c) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu

komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.

Niemniej jednak, informacje te nie mogą być:

1.

2.

3.
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Jeszcze gorzej z perspektywy software house przedstawia się sytuacja w
przypadku innych umów. Tu sztandarowym przykładem będą umowy B2B, ale to
samo dotyczy umów zlecenia, o świadczenie usług czy o dzieło. Sytuację
software house w tym przypadku trafnie opisuje orzeczenie Sądu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 18 września 2014 r., I ACa 315/14. Wskazano tam przede
wszystkim, że z 

żadnego z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie
wynika przede wszystkim, aby wykonanie umowy dotyczącej przeniesienia
praw autorskich do programu komputerowego przez jego twórcę obejmowało
także obowiązek wydania kodów źródłowych nabywcy takich praw, jak
również by ich zbycie z mocy prawa uprawniało nabywcę do wykonywania
modyfikacji zakupionego programu, zwłaszcza we wszystkich możliwych
zakresach i wszelkich jego częściach składowych. 

Szczególne reguły ochrony praw autorskich do takich programów zostały
wskazane w ustawie, a dodatkowo wskazane tam zostały czynności związane z
wykorzystaniem takich programów bez zgody twórcy. Z żadnego z tych
przepisów nie wynika jednak, aby nabywca praw autorskich do takiego dzieła
był uprawniony do dokonywania jego modyfikacji, zwłaszcza w każdym
możliwym zakresie, w tym na poziomie części źródłowej, czyli by nabywał w
stosunku do twórcy roszczenie o wydanie kodów źródłowych jako koniecznych
elementów do dokonywania takich zmian w zakupionym programie. Wynika więc
z tego, że po pierwsze – w przypadku innych niż umowa o pracę umów,
majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego nie przechodzą na
software house z mocy prawa i konieczne są w tym zakresie precyzyjne
uregulowania zawarte w umowie. Ponadto, nawet przeniesienie majątkowych
prawa autorskich na software house nie daje w tym przypadku podstaw do
dokonywania zmian w programie komputerowym.
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Jak powyższy problem rozwiązać? Na szczęście tym razem można śmiało
powiedzieć, że jest to możliwe! Niemniej jednak, aby można być spokojnym,
trzeba dokładnie uregulować w umowie, którą software house będzie
podpisywał, zakres praw, które na niego zostaną przeniesione. W szczególności
istotne będą tu postanowienia dotyczące przeniesienia majątkowych praw
autorskich, wskazanie pól eksploatacji oraz zezwolenie na swobodne
wykonywanie praw zależnych. Uregulowanie tych kwestii to rzeczy ze wszech
miar możliwe, jednak należy je poprawnie wdrożyć, bo błędy na tym etapie
mogą być następnie nieodwracalne w skutkach.
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W poprzednich artykułach pisałem już o tym, że w przypadku zatrudniania
deweloperów na umowy B2B albo cywilnoprawne, takie jak umowa o
świadczenie usług (częściej, choć nie do końca poprawnie zwaną także umową
zlecenia) albo umowa o dzieło, musimy pamiętać o wprowadzeniu do takich
umów odpowiednich postanowień dotyczących przeniesienia majątkowych praw
autorskich do programu komputerowego. W innym wypadku prawa te pozostaną
po stronie dewelopera. Jak jednak sprawa ta przedstawia się w przypadku
dewelopera – pracownika? Czy w tym przypadku konieczne jest także
wprowadzanie jakichś szczególnych regulacji umownych? Na to pytanie
odpowiem w tym artykule.

KIEDY DEWELOPER JEST PRACOWNIKIEM?

Zacznijmy od kwestii podstawowych. Deweloper będzie pracownikiem software
house w szczególności wtedy, gdy zostanie z nim podpisana umowa o pracę.
Zgodnie jednak z Kodeksem pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę. Realnie należy jednak przyjąć, że w przypadku deweloperów
będzie to najczęściej umowa o pracę. Trzeba jednak wiedzieć, że podpisanie
umowy o pracę nie jest bynajmniej konieczne do tego, aby doszło do nawiązania
stosunku pracy. Zgodnie z przepisami, do nawiązania stosunku pracy dojdzie
między innymi wtedy, gdy podpiszemy nawet innego rodzaju umowę, jednak
realnie będzie ona wykonywana tak jak umowa o pracę, a nawet wtedy, gdy nie
podpiszemy żadnej umowy, jednak faktycznie jest świadczona praca.

Oczywiście nie oznacza to, że w przypadku, gdy zatrudniamy pracownika,
możemy nie podpisywać z nim stosownej umowy. Oznacza to natomiast, że w
przypadku, gdy podpiszemy z daną osobą umowę inną niż umowa o pracę, to i
tak będzie on naszym pracownikiem, jeśli zatrudnienie to będzie na zasadach
stosunku pracy. Sytuacja taka może mieć rzecz jasna szereg negatywnych
konsekwencji w kontekście realizacji obowiązków pracodawcy, jednak – z
przyczyn, o których będzie mowa w tym tekście – może okazać się zbawienna,
jeśli nie dopilnowaliśmy jako software house przeniesienia majątkowych praw
autorskich na swoją rzecz.
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Zasady wykonywania umowy o pracę zostały wskazane w kodeksie pracy.
Zgodnie z jego przepisami, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem. Jeśli więc daną osobę zatrudnimy na takich właśnie zasadach,
to niezależnie od tego, jak określimy łączącą nas umowę, będzie to faktycznie
umowa o pracę. Nie można jednak zapominać, że umowa o pracę dotyczy pracy
określonego rodzaju, więc umowę o pracę z deweloperem zawrzemy wyłącznie
wówczas, gdy w zakresie obowiązków danej osoby znajdzie się programowanie.

UMOWA O PRACĘ A MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE
DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

Jak wynika z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa
majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w
wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o
ile umowa nie stanowi inaczej. Jak więc z powyższego wynika, jeżeli kwestii tych
nie zmienimy w łączącej nas z pracownikiem umowie, to prawa autorskie do
programu komputerowego przypadają pracodawcy, co w żaden sposób nie musi
zostać „odpowiednio uregulowane” w umowie o pracę, ponieważ wynika to z
samego prawa. Co istotne, w przeciwieństwie do nabycia praw autorskich do
innych utworów, w przypadku programu komputerowego będzie to nabycie
pierwotne a nie pochodne. Oznacza to, że majątkowe prawa autorskie do
programu komputerowego nigdy nie przysługują pracownikowi, gdyż od samego
początku przysługują pracodawcy.

Warto tu przede wszystkim podkreślić, że w przypadku innego rodzaju utworów
pracowniczych nabycie majątkowych praw autorskich następuje dopiero w
momencie ich przyjęcia. Jak wynika bowiem z przepisów, jeżeli ustawa lub
umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył
utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą
przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu
umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Warto też wiedzieć, że w przypadku utworów czy programów komputerowych
pracowniczych, nabycie majątkowych praw autorskich następuje na wszystkich
polach eksploatacji bez konieczności ich szczegółowego wyliczenia w umowie.
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UTW�R PRACOWNICZY A FRONT-END I  BACK-END

Po raz kolejny trzeba się odwoła� do tego, o czym pisałem już w innym artykule, a

mianowicie, że to co potocznie nazywamy programem komputerowym bynajmniej nie

stanowi go w cało�ci w �wietle prawa. Przede wszystkim, graficzny interfejs użytkownika

nie stanowi programu komputerowego. Dlatego też, nie bez znaczenia jest czym

konkretnie zajmuje się pracownik naszego software house, ponieważ inne zasady nabycia

majątkowych praw autorskich będą miały miejsce w przypadku pracy dewelopera, a inne

w przypadku pracy grafika komputerowego. 
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Co prawda, jeśli nawet mamy do czynienia
z pracami nad graficznym interfejsem
użytkownika, to i tak sytuacja będzie tego
rodzaju, że jeśli zostanie on wykonany w
ramach zakresu obowiązków z umowy o
pracę to dojdzie do przeniesienia
majątkowych praw autorskich na
pracodawcę. Niemniej jednak, nie będzie
to już nabycie pierwotne tylko pochodne, a
tym samym w pierwszej kolejności prawa te
będą przysługiwać pracownikowi.
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Podsumowanie

Choć nie ma wątpliwości, że obecnie najbardziej popularnym jest model
zatrudnienia deweloperów w oparciu o umowy B2B, to jednak, dla własnego
bezpieczeństwa warto rozważyć ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

W tym przypadku możliwe jest bowiem zastosowanie podwyższonego, bo
wynoszącego 50% kosztu uzyskania przychodu, a finalnie sytuacja software
house jest bezpieczniejsza w kontekście nabycia majątkowych praw autorskich
do programu komputerowego niż w przypadku umów B2B.



Software as a
serwice, czyli co
warto wiedzie� w
kontek�cie
prawnym chcąc
wypu�ci� na rynek
nowe
oprogramowanie
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18



SOFTWARE AS A SERWICE,  CZYLI CO WARTO WIEDZIE�
W KONTEK�CIE PRAWNYM CHCĄC WYPU�CI� NA RYNEK
NOWE OPROGRAMOWANIE W MODELU SAAS

W chwili obecnej coraz bardziej popularne stają się usługi SaaS, które przede
wszystkim mają taką zaletę, że kierunki ich rozwoju są w pełni zależne od
kreatywności software house a nie od decyzji często niezorientowanych rynkowo
zamawiających.

W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i
obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Trudno odmówić temu
modelowi słuszności traktując go jako rozwiązanie biznesowe, gdyż niewątpliwie
pozwala on na dostarczenie niezbędnych do prawidłowego działania firm
rozwiązań IT przy jednoczesnej optymalizacji kosztów związanych z
wykorzystaniem tego oprogramowania.

Na co jednak warto zwrócić uwagę, gdy zamierzamy wypuścić aplikację w
modelu SaaS na rynek? W tym artykule przedstawię najważniejsze kwestie, które
powinny znaleźć się w umowie regulującej udostępnianie oprogramowania jako
usługi.

SOFTWARE AS A SERWICE,  CZYLI CO WARTO WIEDZIE� W KONTEK�CIE PRAWNYM CHCĄC
WYPU�CI� NA RYNEK NOWE OPROGRAMOWANIE W MODELU SAAS

Zacznijmy jednak od tego, żeby
zdefiniować czym właściwie jest model
SaaS. Otóż, przytaczając za Wikipedią
trzeba podkreślić, że software as a
service (w skrócie SaaS, z ang.
oprogramowanie jako usługa) to jeden z
modeli chmury obliczeniowej, w którym
aplikacja jest przechowywana i
wykonywana na komputerach dostawcy
usługi i jest udostępniana użytkownikom
przez Internet. Eliminuje to potrzebę
instalacji i uruchamiania programu na
komputerze klienta. Model SaaS
przerzuca obowiązki instalacji,
zarządzania, aktualizacji, pomocy
technicznej z klienta na dostawcę usługi. 
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PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH
CZY LICENCJA?

Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku gdybyśmy mieli podpisaną umowę o
przeniesieniu majątkowych praw autorskich do naszego SaaS’a albo umowę
licencji wyłącznej, to nie moglibyśmy go dystrybuować do więcej niż jednego
klienta, a w tym pierwszym przypadku – nie moglibyśmy też dokonywać
jakichkolwiek modyfikacji kodu źródłowego.

W tym miejscu muszę Cię też od razu uspokoić – nawet jeśli nie do końca wiesz
jakiego rodzaju umowę zawierasz ze swoimi klientami, to jeśli do jej zawarcia
dochodzi przez Internet, to raczej mało prawdopodobnym jest, aby mogły być to
ważnie zawarte umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich czy umowy
licencji wyłącznej. Do ich skutecznego zawarcia konieczne jest bowiem zawarcie
umowy na piśmie (lub przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego), a to
najprawdopodobniej nie miało miejsca w przypadku umowy dotyczącej
korzystania z oprogramowania w modelu SaaS.

Musisz jednak pamiętać, że jeśli nie jesteś software house, który samodzielnie
przygotował oprogramowanie, wskazane jest rozważenie jakiego rodzaju prawa
powinieneś nabyć od software house, który to oprogramowanie wykonał. To
jednak kwestia niezmiernie złożona, której poświęciłem więcej miejsca w dalszej
części tekstu.

SOFTWARE AS A SERWICE,  CZYLI CO WARTO WIEDZIE� W KONTEK�CIE PRAWNYM CHCĄC
WYPU�CI� NA RYNEK NOWE OPROGRAMOWANIE W MODELU SAAS

Pierwszą i podstawową kwestią, która
będzie nas dotyczyć w przypadku, gdy
chcemy wdrożyć swoje usługi w oparciu o
model software as a service jest kwestia
tego, na jakiej zasadzie będziemy
umożliwiać naszym klientom korzystanie z
nich. Tu sprawa jest w zasadzie
jednoznaczna i nie sposób wyobrazić
sobie działanie SaaS na innych zasadach.
Z klientami musimy zawierać umowę
licencji niewyłącznej, gdyż w innym
wypadku brak będzie możliwości
skalowania naszego biznesu. 
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UMOWA CZY REGULAMIN?

SOFTWARE AS A SERWICE,  CZYLI CO WARTO WIEDZIE� W KONTEK�CIE PRAWNYM CHCĄC
WYPU�CI� NA RYNEK NOWE OPROGRAMOWANIE W MODELU SAAS

Kolejnym pytaniem, na które powinieneś znaleźć odpowiedź jest to, czy z
klientami powinieneś podpisać umowę czy też powinieneś mieć wyłącznie
regulamin. Tu kwestia wygląda w zasadzie w ten sposób, że standardem w
przypadku SaaS jest tworzenie regulaminów, co nie znaczy, że finalnie i tak nie
jest to równoznaczne z tym, nie zawarta zostanie umowa. Warto wiedzieć, że z
prawnego punktu widzenia sprawa wygląda w ten sposób, że w przypadku
sprzedaży przez Internet, a przecież nie inaczej najprawdopodobniej będziesz
sprzedawał swoje usługi SaaS’owe, do zawarcia umowy dochodzi poprzez
zaakceptowanie regulaminu w toku procedury zakupowej. Ta czynność, a może
bardziej nawet – ten fakt, prowadzi do zawarcia między stronami umowy o treści
zgodnej z treścią regulaminu. Oczywiście, można też stworzyć umowę zawieraną
przez akceptację jej treści przez potencjalnych kontrahentów. Niemniej jednak,
wydaje się, że w tym przypadku należałoby powyższe skonfigurować w ten
sposób, że działanie naszego przyszłego klienta byłoby po prostu przyjęciem
oferty uprzednio przez nas sformułowanej w treści umowy.

KLIENT B2B A KLIENT B2C

Rzecz jasna wszyscy wiemy, że na obecnym rynku obowiązuje model H2H, czyli
human to human. Niemniej jednak z prawnego punktu widzenia sprawa wygląda
w ten sposób, że treść naszego regulaminu w usługach SaaS powinna być w
zasadzie bardzo różna, w zależności od tego czy oprogramowanie będzie
udostępniane innym przedsiębiorcom czy też konsumentom. Co istotne, w
przypadku gdy będzie chodziło o konsumentów, zastosowanie znajdą wszystkie
postanowienia ustawy o konsumentach, tak jak w przypadku każdego e-
commerce. Znajdzie więc tu między innymi zastosowanie możliwość odstąpienia
od umowy w terminie 14 dni. Warto więc rozważyć czy nie będzie dla nas
marketingowo lepszym rozwiązaniem takie skonstruowanie regulaminu, aby z
perspektywy klienta usługa była darmowa czy też testowa przez ten okres, gdy w
naszej optyce będzie to po prostu połączenie zabiegu marketingowego z
obligatoryjnymi w świetle prawa rozwiązaniami.
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GWARANCJA DOŻYWOTNIA CZYLI JAKA?

SOFTWARE AS A SERWICE,  CZYLI CO WARTO WIEDZIE� W KONTEK�CIE PRAWNYM CHCĄC
WYPU�CI� NA RYNEK NOWE OPROGRAMOWANIE W MODELU SAAS

Co prawda, kwestia ta jest częściej spotykana w przypadku kursów
multimedialnych, czyli tak zwanych e-learnigngów, gdyż SaaS działa najczęściej
w modelu abonamentowym, ale jednak nie można wykluczyć, że kwestia
gwarancji dożywotniej stanie się istotna także w przypadku oprogramowania
jako usługi. Co jednak warto wiedzieć o tym rozwiązaniu i czyje życie mamy na
myśli mówiąc o „dożywotności”? Otóż, jeśli wziąć pod lupę regulaminy
wszelkiego rodzaju rozwiązań z zakresu oprogramowania czy też multimediów,
które jako swój atut podają dla przykładu „dożywotni dostęp”, trzeba przede
wszystkim wskazać, że pojęcia te są po prostu definiowane w regulaminie.
Definicje te nie są natomiast w pełni tożsame, ale jednak na moje obserwacje są
dość powtarzalne. Mianowicie, „dożywotność” jest niczym innym jak okresem
prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot dostarczający dane
rozwiązanie, jednak nie dłużej niż okresem życia czy też istnienia nabywcy.
Innymi słowy, w tym przypadku „dożywotnio” oznacza nic innego, jak tylko czas
do momentu zakończenia działalności gospodarczej przez firmę dostarczającą
rozwiązanie SaaS’owe albo też zakończenie działalności lub życia przez jego
odbiorcę, jeśli to nastąpi szybciej.

SAAS A RODO

Cóż powiedzieć, RODO jest nieodzownym elementem każdego rozwiązania
SaaS’owego, gdyż po pierwsze sam SaaS jest związany z chmurą, a po drugie –
dostawca tego rozwiązania najczęściej w ten czy inny sposób przynajmniej
potencjalnie mógłby mieć dostęp do danych osobowych zgromadzonych w
usłudze przez użytkownika. Przede wszystkim warto wiedzieć, że w największej
ilości przypadków w SaaS trzeba będzie umożliwić klientowi podpisanie z nami
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Będzie to wręcz regułą,
jeśli zamierzamy „sprzedawać” nasz SaaS na terenie UE i na rynku B2B. Bez
poprawnego zaimplementowania możliwości podpisania tej umowy i bez jej
prawidłowego przygotowania w zasadzie możemy mieć pewność, że z przyczyn
czysto prawnych nasze rozwiązanie nie spotka się ze zbyt dużą liczbą
użytkowników, gdyż po prostu może okazać się niezgodne z prawem.

Warto też zwrócić uwagę na to, iż powinniśmy do naszego SaaS’a wybrać takie
rozwiązanie chmurowe, które będzie optymalne dla branży, dla której
dostarczamy usługę. W szczególności powinniśmy jednak zadbać o to, aby było
to rozwiązanie chmurowe korzystające z „segmentacji” przechowywania danych,
która pozwoli na ich utrzymanie na obszarze Unii Europejskiej.
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Podsumowanie

SaaS to bardzo ciekawy model dostarczania oprogramowania, który z
pewnością mocno sprawdza się w obecnych realiach biznesowych. Żeby
jednak nasza usługa mogła podbić rynek, musimy pamiętać o tym, że poza
odpowiednimi funkcjonalnościami powinna być ona też zgodna z prawem.



Smart contracts
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CZYM JEST SMART CONTRACT?

SMART CONTRACTS

Smart contract, z uwagi na to, iż jest stosunkowo nowym zjawiskiem, nie doczekał
się jeszcze swojej legalnej definicji. W wolnym tłumaczeniu inteligentne
(programowalne) kontrakty są to umowy w wersji cyfrowej, które funkcjonują w
formie samoobsługowej aplikacji. Do powszechnego obiegu zostały
wprowadzone dzięki Ethereum – platformie walutowej do obsługi kryptowalut.

JAK DZIAŁA SMART CONTRACT?

Z racji swojej nazwy – inteligentne kontrakty – aplikacja polega na tym, iż po
spełnieniu ściśle określonych warunków wykonywany jest kod, w konsekwencji
którego zwracany jest założony rezultat. Przekładając to na „język ludzki” –
inteligentne kontrakty działają w następujący sposób: jeśli zdarzy się X, wykonaj
Y. Smart contract są samowykonywalne, co sprawia, że stronom trudno jest
odwrócić proces i powrócić do etapu modyfikacji pierwotnych postanowień.

GDZIE WYKORZYSTYWANE SĄ SMART CONTRACT?

płatności w e-commerce połączone z natychmiastowym wydaniem towaru,

ubezpieczenia, gdzie w przypadku odnotowania określonego zdarzenia

smart contract automatycznie dokonuje wypłaty środków na rzecz

ubezpieczonego.

Inteligentne kontrakty nie są jeszcze powszechnie używaną formą umów, głównie
dlatego, że dla większości społeczeństwa obszar krypotwalut nie jest jeszcze w
pełni poznany. Jest to natomiast z całą pewnością technologia, która w
przyszłości zastąpi tradycyjne, papierowe umowy, przynajmniej w pewnych
wypadkach i w pewnym zakresie. Na dzień dzisiejszy można jednak podać kilka
przykładowych sektorów wykorzystywania smart contract:

1.

2.

Rzecz jasna to tylko przykłady, a w zależności od porządku prawnego i
konieczności spełnienia określonych przesłanek co do formy prawnej danej
czynności prawnej, można sobie wyobrazić zawieranie w ten sposób także
innych transakcji, od sprzedaży samochodów zaczynając, a na sprzedaży
nieruchomości kończąc.
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Wachlarz korzyści, jaki otwiera się
przed potencjonalnymi użytkownikami
smart contract jest ogromny.
Podstawową gwarancją jest zaufanie
po obu stronach umowy. Warunki
umowy zapisywane są w specjalnym
kodzie kontrahentów, a jej realizacja
przestaje być zależna od woli, a
niekiedy nawet „widzimisię” stron, i
opiera się w całości na rozliczanym
kodzie. 

JAKIE KORZY�CI NIESIE ZE SOBĄ SMART CONTRACT?

Są one również bardzo bezpieczne dzięki temu, że większość smart contract jest
oparta na blockchain, który z założenia ma być nienaruszalny, tak aby nikt nie
mógł go przechwycić lub naruszyć.
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Podsumowanie

Smart contract to nieunikniona „nowelizacja” tradycyjnych umów papierowych.

Główną przewagą, która za tym przemawia jest ich szybkość i co do zasady
niewzruszalność pierwotnych ustaleń. Skutek wykonanej umowy prawnej jest
niemal natychmiastowy, co pozwala na zaoszczędzenie czasu, a zarazem
uchroni potencjalnych kontrahentów przed wypełnianiem stosu niepotrzebnych
papierów. Trzeba jednak wiedzieć, że są to po prostu umowy wykonalne przez
algorytmy, a – wbrew przekonaniom niektórych – nie ma to nic wspólnego ze
sztuczną inteligencją.



Ochrona
program�w
komputerowych
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PATENT NA PROGRAM KOMPUTEROWY

OCHRONA PROGRAM�W KOMPUTEROWYCH

Czy uzyskanie patentu na program komputerowy jest możliwe? Czy są jakieś
prawa własności intelektualnej, które chronią program komputerowy?
Zapraszam Cię do lektury ponieważ temat ten może okazać się niezmiernie dla
Ciebie istotny. Od razu dodam też, że co prawda ten tekst dotyczy okresu sprzed
nowelizacji przepisów ustawy Prawo własności intelektualnej, jednak kolejny
poświęcony tej nowelizacji tekst będzie dla Ciebie z pewnością bardziej
zrozumiały, jeśli najpierw poświęcisz chwilę dotychczasowej linii orzeczniczej.

PRAWA WŁASNO�CI INTELEKTUALNEJ

Przed przejściem do szczegółów, warto wyjaśnić czym w ogóle są prawa
własności intelektualnej. Warto wiedzieć, że mimo że na kwestie dotyczące praw
autorskich i patentów w obrocie bardzo często używa się zbiorczego określenia
„prawo własności intelektualnej”, to jednak przynajmniej w polskim
prawodawstwie te pierwsze są domeną ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, podczas gdy te drugie zostały unormowane w ustawie Prawo
własności przemysłowej.

KT�RE PRAWA WŁASNO�CI INTELEKTUALNEJ 
CHRONIĄ PROGRAM KOMPUTEROWY?

Jeśli chodzi o program komputerowy, to na przestrzeni lat było przedmiotem
nieustannych dyskusji pod ochroną których przepisów powinien się on znaleźć –
czy prawnoautorskich czy też tych regulujących własność przemysłową. Zgodnie
z motywem 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych:

ochrona programów komputerowych w ramach praw autorskich powinna
pozostawać bez uszczerbku dla zastosowania, we właściwych przypadkach,
innych form ochrony. Jednakże jakiekolwiek przepisy umowne niezgodne z
przepisami niniejszej dyrektywy ustanowionymi odnośnie do dekompilacji lub z
wyjątkami przewidzianymi niniejszą dyrektywą odnośnie do sporządzania kopii
zapasowej lub obserwowania, badania lub testowania funkcjonowania programu
są nieważne.
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PRAWA AUTORSKIE DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

Przed przejściem do kluczowej części tego artykułu warto zaznaczyć, że zgodnie
z art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych programy
komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy nie
stanowią inaczej. Warto jednak przypomnieć, że dyrektywa, która stanowi
podstawę krajowego ustawodawstwa w tym zakresie w motywie 11 wskazuje, że
w celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnić należy, że 

tylko forma wyrażenia programu komputerowego podlega ochronie, podczas
gdy koncepcje i zasady, na których opierają się wszystkie elementy programu,

włącznie z tymi, na których opierają się jego „interfejsy” nie podlegają już
takiej ochronie. 

Zgodnie z tą zasadą prawa autorskiego, w zakresie, w jakim logika, algorytmy i
języki programowania statuują istnienie programu komputerowego nie
podlegają ochronie. To jedynie forma wyrażenia tych koncepcji i zasad ma
podlegać ochronie prawem autorskim. Zasada ta znalazła odzwierciedlenie w
ustępie 2 artykułu 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który
stanowi, że 

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.

Tym samym, już na gruncie prawa europejskiego zostało rozstrzygnięte, że co
prawda podstawowy model ochrony programu komputerowego osadzony jest w
prawie autorskim. to jednak ta ochrona nie musi się wyłącznie do tego prawa
ograniczać.
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PROGRAM KOMPUTEROWY A PRAWO WŁASNO�CI
PRZEMYSŁOWEJ

Poszukując odpowiedzi na pytanie czy program komputerowy może zostać
opatentowany trzeba przede wszystkim wyjaśnić czym patent jest. Jak wynika z
art. 10 ustawy Prawo własności przemysłowej 

wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na
wzór użytkowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, w ustalonym
zakresie, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa
ochronnego. 

Jakie to jednak warunki? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w art. 24 tej
ustawy, z którego wynika, że 

patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które
są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego
stosowania. 

Rzecz jasna, jak to w prawie bywa, od tej ogólnej zasady są także wyjątki. W
kontekście programu komputerowego najważniejszym z nich jest art. 28 ustawy
Prawo własności przemysłowej, który wskazuje, że 

za wynalazki nie uważa się w szczególności programów do maszyn cyfrowych 

i choć po nowelizacji mowa jest w tym artykule o programach komputerowych, to
jednak niewątpliwie przepis ten obowiązuje w dalszym ciągu. Tym samym, jak
można z regulacji tej wprost wyczytać, program komputerowy nie może stanowić
przedmiotu patentu.
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KIEDY MOŻNA UZYSKA� PATENT NA PROGRAM
KOMPUTEROWY

Jak wynika jednak z orzecznictwa, sprawa nie jest aż tak oczywista. Jak wyjaśnił
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r., II GSK 1068/14,
wprawdzie w myśl art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo
własności przemysłowej

za wynalazki nie uważa się programów do maszyn cyfrowych, lecz przy
wykładni pojęcia „nieopatentowanej wiedzy technicznej” nie można pomijać
dorobku orzecznictwa w zakresie bezpośredniego bądź też dalszego efektu
technicznego w zakresie spełniania przesłanki z art. 10 ustawy – Prawo
własności przemysłowej. 

Przykładowo, w znanej sprawie T 1173/93 Asynchronous resynchronization
Europejski Urząd Patentowy stwierdził, że 

program komputerowy nie jest wyłączony od patentowania, jeżeli jego użycie
daje tzw. „dalszy efekt techniczny” wykraczający poza normalne
oddziaływanie fizyczne pomiędzy programem a komputerem.

W ten sposób powstała tak zwana koncepcja dalszego skutku technicznego (por.
D. Bieńczak, Ochrona patentowa programów komputerowych w świetle
orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego, Glosa 2009, nr 2, s. 113).
Oznacza to, że 

choć program komputerowy „sam w sobie” przedmiotem patentu być nie może,

to będzie on jednak mógł być opatentowany, pod warunkiem, że jego użycie
będzie w ten czy inny sposób oddziaływać na otoczenie. Ostatecznie w tym
kontekście warto zwrócić uwagę, że jako „dalszy efekt techniczny” w
rozumieniu przytoczonego powyżej wyroku uznane zostało takie oddziaływanie
na materię, które mogłoby zostać uznane za wykraczające poza normalne
oddziaływanie fizyczne pomiędzy programem a komputerem. 

Choć orzecznictwo to zapadło jeszcze w poprzednim stanie prawnym, to jednak,
o czym dowiesz się już niebawem, pozostaje ono w dalszym ciągu aktualne.
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Podsumowanie

Jak z powyższego wynika, programy komputerowe same w sobie nie podlegają
ochronie patentowej. Nie oznacza to jednak, że w żadnym wypadku patentu
związanego z oprogramowaniem uzyskać nie można, choć aby się tak stało,

koniecznym jest, aby program ten wywierał dalszy efekt techniczny czyli
oddziaływał na materię w sposób fizyczny, i to odmienny niż normalna
interakcja między programem komputerowym a komputerem.



Patent na
program
komputerowy -
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PATENT NA PROGRAM KOMPUTEROWY 
-  AKTUALIZACJA

PATENT NA PROGRAM KOMPUTEROWY -  AKTUALIZACJA

Już kilkakrotnie w artykułach dotyczących IT wspominałem o tym, że uzyskanie
patentu na program komputerowy nie jest na gruncie polskiego prawa w
zasadzie możliwe, o ile patent ten chcemy uzyskać bezpośrednio właśnie na sam
program komputerowy. Tak też wyjaśniałem w pierwszym tekście poświęconym
programom komputerowym. Istotnym jest jednak to, że z dniem 27 lutego 2020 r.
weszły w życie znaczące zmiany w tym zakresie, o których warto, żebyś wiedział,
jeśli prowadzisz software house.

ZMIANY W PRAWIE WŁASNO�CI PRZEMYSŁOWEJ

Z dniem 27 lutego 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 października 2019 r.
o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych, która między innymi zmieniła artykuł 28 ustawy
Prawo własności przemysłowej. Co interesujące, nie zmieniła go jednak
bynajmniej w ten sposób, aby wykreślić program komputerowy z katalogu
wyliczającego czego za wynalazek ustawodawca nie uważa. Wręcz przeciwnie,
obecnie ustawodawca zastąpił uprzednie określenie „programy do maszyn
cyfrowych” określeniem „program komputerowy”. Tym samym w dalszym ciągu
zupełnie wprost w wyżej wymienionym przepisie program komputerowy jest
wskazany jako jedna z rzeczy, która nie jest uznawana za wynalazek, a tym
samym nie może zostać opatentowana. W tym zakresie nic się więc nie zmieniło.
Istotne jest jednak to, że dodany został ust. 2 do tego przepisu, który stanowi w
szczególności, że

programów komputerowych nie uważa się za wynalazki, o ile zgłoszenie
dotyczy programu komputerowego jako takiego.
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PROGRAM KOMPUTEROWY "JAKO TAKI"

O co więc chodzi w zmianie prawa? Czym jest program komputerowy „jako taki”,
a w zasadzie kiedy mamy do czynienia i w jakiej konfiguracji mamy do czynienia
z wynalazkiem, którego elementem jest program komputerowy? W zasadzie
całość problemu można zdiagnozować poprzez odwołanie się do krótkiej tezy
płynącej między innymi z wyroku wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny
w dniu 9 czerwca 2017 r., II GSK 2672/15, z którego wynika, że wynalazek musi
bezpośrednio oddziaływać na materię. Nie wchodząc przesadnie w szczegóły,
problem polega na tym, że program komputerowy co do zasady nie wywiera
jakiegokolwiek oddziaływania na materię, co w zasadzie sprowadzało się do
faktycznej niemożliwości uzyskania patentu na program komputerowy, w
szczególności uwzględniając dotychczasową linię orzeczniczą Urzędu
Patentowego Rzeczpospolitej Polski.

PRZYCZYNY ZMIANY USTAWY A PRAWO WŁASNO�CI
PRZEMYSŁOWEJ 

W uzasadnieniu do nowelizacji zostało wskazane, że zmiana art. 28 stanowi
ujednolicenie terminologii stosowanej przez Prawo własności przemysłowej z
terminologią stosowaną przez Konwencję o udzielaniu patentów europejskich
oraz aktów ją rewidujących. Również dodanie ust. 2 stanowi próbę ujednolicenia
przepisów prawa krajowego z przepisami Konwencji o udzielaniu patentów
europejskich. Mimo braku obowiązku prawnego zbliżenia regulacji, takie
działanie jest uzasadnione z przyczyn systemowych, tj. w celu uniknięcia
obowiązywania różnych treści praw w odniesieniu do patentów obowiązujących
na terenie RP udzielanych w trybie krajowym i w trybie Konwencji o udzielaniu
patentów europejskich. Dalej w uzasadnieniu wyjaśniono natomiast, że zgodnie z
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń
patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2) przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym RP
została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jakie
przyznaje patent udzielony na podstawie prawa krajowego. Mając to na
uwadze, nie jest zasadne utrzymywanie tak znaczących różnic w definiowaniu co
nie może zostać uznane za wynalazek, ponieważ w praktyce stanowi to
wyłącznie ograniczenie dla polskich podmiotów prowadzących innowacyjną
działalność, podczas gdy w tych samych okolicznościach patenty zagranicznych
podmiotów podlegają procedurze tzw. walidowania na terenie RP.
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KONWENCJA O PATENCIE EUROPEJSKIM A 
MOŻLIWO�� UZYSKANIA PATENTU

 odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;

 wytworów o charakterze estetycznym;

 schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych,

rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz

programów komputerowych;

 przedstawienia informacji.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że 

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie
europejskim) w art. 52 wskazuje, że patenty europejskie udzielane są na wszelkie
wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki, pod warunkiem, że są one nowe,
posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.
Natomiast konwencja ta wskazuje także, że nie uważa się za wynalazki w
szczególności:

1.

2.

3.

4.

Postanowienia ust. 2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu lub działalności,
o których w nim mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub
patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich.

Co jednak istotne, dalej konwencja stanowi, że 

wyłączenia te wykluczają zdolność patentową przedmiotu lub działalności, o
których w nim mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub
patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich. 

Tym samym, zmiana w przepisach wprowadzona przez polskiego ustawodawcę
w zasadzie zjednała obie regulacje w powyższym zakresie.
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KIEDY BĘDZIE MOŻNA DOSTA� PATENT ZWIĄZANY 
Z PROGRAMEM KOMPUTEROWYM?

Przede wszystkim na chwilę obecną trudno jednoznacznie przesądzić w którym
kierunku rozwinie się linia orzecznicza po zmianie przepisów. Jeśli jednak
przyjąć, że będzie ona tożsama z dotychczasowym orzecznictwem zapadłym na
kanwie konwencji monachijskiej, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możliwe
do opatentowania stanie się takie oprogramowanie, które powoduje tak zwany
dalszy skutek techniczny. Przytaczając za jednym z orzeczeń Europejskiego
Urzędu Patentowego (T-935/97), 

dopuszczalne jest udzielanie patentu na program komputerowy, który powoduje
tzw. dalszy skutek techniczny, który należy rozumieć jako skutek wykraczający
poza zwykłe zjawiska fizyczne (elektryczne) towarzyszące wykonywaniu
programu. 

Jak jednak nowe przepisy
interpretować będzie Urząd
Patentowy Rzeczpospolitej Polski
wyjaśni się dopiero wraz z pierwszymi
wnioskami patentowymi. Jest to jednak
kwestia niezmiernie istotna, gdyż
otwierająca nowe podstawy do
skorzystania z IP BOX przez software
house.
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Czy tajemnica
przedsiębiorstwa
zabezpiecza
także program
komputerowy?
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CZY TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA ZABEZPIECZA
TAKŻE PROGRAM KOMPUTEROWY?

W dobie społeczeństwa informacyjnego rzeczą oczywistą jest, że największą
wartość mają właśnie informacje. Tak samo jest w branży IT, gdzie choć
programy komputerowe w rozumieniu nadanym im przez ustawodawcę
podlegają ochronie prawnoautorskiej, to jednak ochrona taka może być
niewystarczająca do tego, aby w pełni zabezpieczyć sytuację naszego software
house.

CZYM JEST TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA?

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w
celu utrzymania ich w poufności.

Wynika z tego, że co prawda nie każda informacja, którą może posiadać w
swoim przedsiębiorstwie software house może być informacją stanowiącą
tajemnicę przedsiębiorstwa, ale pewna ich część już na pewno. Z pewnością
jako tajemnicę przedsiębiorstwa będzie można uznać kod źródłowy. Do
informacji takich można jednak zaliczyć te dotyczące zasad działania
programu, jego budowy, dotyczące interfejsu czy nawet know-how
deweloperów.

CZY TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA ZABEZPIECZA TAKŻE PROGRAM KOMPUTEROWY?

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, czynem
nieuczciwej konkurencji jest
ujawnienie, wykorzystanie lub
pozyskanie cudzych informacji
stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się
informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub
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KIEDY INFORMACJE BĘDĄ MOGŁY BY� UZNANE ZA
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA?

Pytaniem otwartym pozostaje jednak kiedy pozyskanie informacji może naruszać
tajemnicę przedsiębiorstwa. Otóż jak wynika z ustawy, pozyskanie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z
informacji lub rozporządzania nimi, i wynika z nieuprawnionego dostępu,
przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji,
plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających
wnioskowanie o ich treści. 

Wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności, gdy
następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub
ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu, albo gdy
zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje dokonując czynu
nieuczciwej konkurencji. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
także wówczas, gdy w chwili ich ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania osoba
wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć, że
informacje zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od tego, kto
wykorzystał lub ujawnił je w okolicznościach wskazanych powyżej. 

Ponadto, wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
polegające na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także
przywozie, wywozie i przechowywaniu w tych celach towarów stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji, jeżeli osoba dokonująca wskazanej czynności wiedziała
lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć o tym, że właściwości
towarów, w tym estetyczne lub funkcjonalne, a także proces ich wytwarzania lub
zbywania zostały w znacznym stopniu ukształtowane w następstwie czynu
określonego na samym początku, dokonanego w okolicznościach określonych
powyżej. 

Tym samym, z jednej strony powinniśmy szczególnie ostrożnie obserwować czy
nasza konkurencja nie weszła w posiadanie informacji poprzez jeden z
powyższych sposobów. Z drugiej natomiast, istotnym jest, aby i nasza firma w ten
sposób informacji nie pozyskiwała.
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KIEDY INFORMACJE MOŻNA POZYSKA� BEZ
 NARUSZENIA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA?

Ustawodawca wskazuje na szereg sytuacji, gdy możemy pozyskać informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa od konkurencji bez naruszenia prawa.

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że pozyskanie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo obserwacji
badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub
posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała informacje i której
uprawnienie do pozyskania informacji nie było ograniczone w chwili ich
pozyskania. Ponadto, ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji, gdy nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego
prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia
nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony
interesu publicznego lub gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem
przez nich funkcji nastąpiło na podstawie przepisów prawa, a było niezbędne
dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

TAJEMNICA A PRAWA AUTORSKIE DO PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO

 sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu

komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może by� używana

r�wnocze�nie z programem komputerowym;

 obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w

celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z

egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynno�ci

upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wy�wietlania, stosowania,

przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;

Nie można jednak zapomina�, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych daje

pewne podstawy do pozyskiwania informacji na temat naszego programu

komputerowego. Mianowicie, nie można zapomina�, że nie wymaga zezwolenia

uprawnionego:

1.

2.
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 zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4

pkt 1 i 2, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do

osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu

komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione

następujące warunki:

 wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie

stworzonego programu komputerowego;

 przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia

współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;

 wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu

programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do

innych czynności naruszających prawa autorskie.

1.

2.

3.

a) czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę

uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu komputerowego

bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz,

b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były

uprzednio łatwo dostępne dla osób, o których mowa pod lit. a,

c) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu

komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.

Niemniej jednak, równie istotna jest także druga część tej regulacji, z której
wynika, że informacje, o których mowa w ostatnim punkcie powyżej nie mogą
być:

1.

2.

3.

Tym samym, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w pewnym
zakresie daje możliwość uzyskania nawet tajemnicy przedsiębiorstwa związanej
z funkcjonowaniem programu komputerowego, jednak nie można zapominać, że
wyłącznie to ma bardzo ściśle określony zakres.
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Podsumowanie

Choć tajemnica przedsiębiorstwa nie jest bynajmniej najbardziej typową
podstawą ochrony programu komputerowego, to jednak warto wiedzieć, że
może być wykorzystana także do tego. Powyższe zasady powinny być więc
przestrzegane w każdym software house, ale powinny być również wdrażane
natychmiastowe reakcje na każde naruszenie prawa w tym zakresie. 



Spory z zakresu
własno�ci
intelektualnej
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SPORY Z ZAKRESU WŁASNO�CI INTELEKTUALNEJ

SPORY Z ZAKRESU WŁASNO�CI INTELEKTUALNEJ

Niekiedy dzieje się tak, że – czy to na skutek nieprecyzyjnie przygotowanej
umowy dotyczącej stworzenia oprogramowania albo innej umowy dotyczącej IT
czy to na kanwie niepowodzenia w przeprowadzeniu określonego wdrożenia –

dochodzi do sporu między software house a zamawiającym. Już w tym miejscu
trzeba powiedzieć, że choć z pewnością dobrze przygotowana umowa w IT
znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia sporu, to jednak z pewnością
postawienie tezy, że je eliminuje, byłoby twierdzeniem nad wyrost. Dlatego też
warto wiedzieć jak przedstawiają się kwestie sporne w przypadku umów w IT.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD UMOWY

Na początku warto zwrócić uwagę, że kwestia tego w jaki sposób będą
rozwiązywane spory powstałe na kanwie umowy w IT zależy przede wszystkim od
samej umowy. W jej treści możesz poddać umowę określonemu prawu czy
określonej jurysdykcji, co będzie szczególnie ważne, jeśli jest to umowa
zawierana między firmami mającymi siedziby w różnych państwach.

Ponadto, w umowie możemy też dokonać zapisu na sąd polubowny, czyli innymi
słowy możemy poddać rozstrzygnięcie ewentualnych przyszłych sporów pod
rozstrzygnięcie arbitrów. Niejednokrotnie warto taką możliwość wziąć pod
uwagę, szczególnie jeśli zawieramy umowę dotyczącą bardziej
wyspecjalizowanych rozwiązań, a chcielibyśmy mieć pewność, że zasadność
naszych roszczeń oceniać będą osoby posiadające znaczącą wiedzę i
doświadczenie konkretnie w tej dziedzinie.

Ostatecznie, jeśli w umowie nic w tym przedmiocie nie postanowimy, albo też
jeśli określimy konkretny sąd właściwy do rozwiązania naszych potencjalnych
sporów, umowa będzie poddana pod rozstrzygnięcie sadów powszechnych.

Warto wiedzieć, że z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jest ona
o tyle istotna, że wprowadza postępowanie w sprawach własności intelektualnej. 
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 zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

 ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania

dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji

przedsiębiorcy, towarów lub usług;

 ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Jak wynika z nowelizacji, przepisy działu dotyczącego tego postępowania
stosuje się

w sprawach o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw
własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach
niematerialnych (sprawy własności intelektualnej). 

Sprawami własności intelektualnej w rozumieniu niniejszego działu są także
sprawy o:

1.

2.

3.

Sprawy własności intelektualnej należą do właściwości sądów okręgowych.
Jeżeli jednak chodzi o programy komputerowe, to nowelizacja wprowadza
właściwość jednego konkretnego sądu. Zgodnie z przepisami, Sąd Okręgowy w
Warszawie jest wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej
dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych,
topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o
charakterze technicznym. 

Warto też wiedzieć, że w sprawach rozpoznawanych według przepisów
niniejszego działu, przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się w
zakresie, w którym nie są one sprzeczne z przepisami niniejszego działu. Chodzić
tu może w szczególności o przepisy dotyczące postępowania gospodarczego.
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ZASADY POSTĘPOWANIA

Trzeba wiedzieć, że zasadą postępowania cywilnego, a tym bardziej
gospodarczego, jest w szczególności to, że swoich roszczeń trzeba dowieść nie
tylko co do zasady, ale także co do wysokości. Innymi słowy, nie wystarczy
dowieść, że „nam się należy”, ale trzeba udowodnić ile konkretnie jest nam
należne. W przypadku postępowania w sprawach własności intelektualnej,
ustawodawca wprowadza w tym zakresie wyjątek. 

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli w sprawie o naruszenie sąd uzna, że ścisłe
udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe, nader utrudnione lub
oczywiście niecelowe, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według
swojej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. 

Kolejną istotną zmianą w stosunku do innych postępowań jest to, że 

sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić
należytą ochronę prawną, a obowiązanego lub pozwanego nie obciążać
ponad potrzebę, mając na uwadze obciążenia obowiązanego lub pozwanego,
jakie wynikałyby z zastosowanych środków oraz ochronę tajemnicy
przedsiębiorstwa.

ZABEZPIECZENIE DOWOD�W

Nowe postępowanie przewiduje też odrębną procedurę w przedmiocie
zabezpieczenia dowodów. Zgodnie z nowymi przepisami, 

sąd może udzielić zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem
postępowania lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej
instancji. Wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego sąd rozpoznaje
bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu.

SPORY Z ZAKRESU WŁASNO�CI INTELEKTUALNEJ 139



 określenie środka dowodowego i sposobu jego zabezpieczenia;

 uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek;

 zwięzłe przedstawienie przedmiotu sprawy, gdy wniosek jest składany przed

złożeniem pozwu.

Co istotne, sąd udziela zabezpieczenia środka dowodowego na wniosek
uprawnionego, który uprawdopodobnił roszczenie, jak również interes prawny w
zabezpieczeniu. 

Interes prawny w zabezpieczeniu środka dowodowego istnieje, gdy brak
żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub
udowodnienie istotnych faktów, jak również, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia
środka dowodowego lub opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może
uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania
dowodowego, lub gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia
istniejącego stanu rzeczy.

Prócz wymogów dotyczących pism procesowych, wniosek o udzielenie
zabezpieczenia powinien zawierać także:

1.

2.

3.

Warto wiedzieć, że w postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego 

sąd określa zakres wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka
dowodowego oraz szczegółowe zasady korzystania i zapoznawania się z nim.
Sąd może ograniczyć lub wyłączyć kopiowanie środka dowodowego lub jego
utrwalanie w inny sposób. 

Uprawniony uzyskuje dostęp do środka dowodowego wraz z uprawomocnieniem
się postanowienia. Sąd orzeka taki sposób zabezpieczenia środka
dowodowego, jaki stosownie do okoliczności danej sprawy uzna za odpowiedni. 

Sposobami zabezpieczenia są w szczególności odebranie towarów,
materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentów, jak
również sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów, połączone, w
razie konieczności, z pobraniem ich próbek. Na wniosek uprawnionego,
obowiązanego lub pozwanego, sąd może wezwać biegłego, aby wziął udział w
wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego.
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WYJAWIENIE LUB WYDANIE �RODKA DOWODOWEGO

 określenie środka dowodowego, którego wyjawienia lub wydania żąda
powód;

 uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, w tym
okoliczności, z których wynika, że pozwany dysponuje środkiem dowodowym
objętym żądaniem.

 uznać za ustalone fakty, które mają zostać stwierdzone za pomocą tego
środka, chyba że pozwany, który uchyla się od wykonania postanowienia
nakazującego wyjawienie lub wydanie środka dowodowego lub dopuszcza
się zniszczenia takiego środka wykaże co innego;

 obciążyć pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania, w całości
lub części, niezależnie od wyniku sprawy.

Kolejną nową instytucją, która będzie możliwa do zastosowania w ramach
postępowania w sprawach własności intelektualnej jest wyjawienie lub wydanie
środka dowodowego. Jak wynika z przepisów, 

w sprawie o naruszenie prawa własności intelektualnej powód który
uprawdopodobnił roszczenie może żądać, aby pozwany wyjawił lub wydał
środek dowodowy którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe,
finansowe lub handlowe służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów. 

W piśmie, w którym złożony będzie ten wniosek, prócz innych kwestii powinno się
wskazać na:

1.

2.

Uwzględniając żądanie, sąd określa termin wyjawienia lub wydania środka
dowodowego, zasady korzystania z niego i zapoznawania się z nim, a także
poucza strony o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Jeżeli pozwany powołuje się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd może
określić szczególne zasady korzystania ze środka dowodowego i zapoznawania
się z nim oraz może wprowadzić dodatkowe ograniczenia. Jeżeli pozwany
uchyla się od wykonania postanowienia nakazującego wyjawienie lub wydanie
środka dowodowego lub dopuszcza się zniszczenia takiego środka w celu
udaremnienia jego wyjawienia lub wydania, sąd może:

1.

2.
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WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI

  informacji o firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie

producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych

poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie

lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również

przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług;

  informacji o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych

lub zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również cenach

otrzymanych w zamian za towary lub usługi;

  w szczególnie uzasadnionych okolicznościach innych informacji, które są

niezbędne do wykazania wysokości roszczenia.

Nowelizacja przewiduje także wezwanie do udzielenia informacji. Ta nowa
instytucja polega na tym, że na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaże on w
sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie, sąd może przed
wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku, aż do
zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji, wezwać naruszającego do
udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług,

jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia. Jeżeli sąd wezwał do
udzielenia informacji przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie,

postępowanie to powinno być wszczęte nie później niż w terminie miesiąca od
dnia wykonania postanowienia o udzieleniu informacji. 

Obowiązanemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej
wykonaniem obowiązku udzielenia informacji, jeżeli uprawniony nie wniósł pisma
wszczynającego postępowanie przeciwko naruszającemu w terminie
wyznaczonym przez sąd albo pismo wszczynające postępowanie zostało
cofnięte, jak również gdy pismo wszczynające postępowanie zostało zwrócone
lub odrzucone albo powództwo bądź wniosek oddalono lub postępowanie
umorzono. Trzeba też wiedzieć, że obowiązanemu przysługuje roszczenie o
naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji w
przypadku wykorzystania przez uprawnionego informacji dla celów innych niż
dochodzenie przez uprawnionego roszczenia.

Wezwanie do udzielenia informacji dotyczy wyłącznie:

1.

2.

3.
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  wykazanie w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie

prawa własności intelektualnej;

  określenie informacji, które są przedmiotem wezwania;

  określenie obowiązanego oraz wskazanie okoliczności, z których może

wynikać, że dysponuje on informacjami objętymi wnioskiem;

  wykazanie, że informacje są konieczne do określenia źródła lub zakresu

naruszenia prawa.

Aby skutecznie złożyć wniosek o udzielenie informacji trzeba, prócz wszystkich
innych formalności dotyczących pism procesowych, wskazać na poniższe
kwestie:

1.

2.

3.

4.
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Podsumowanie

Powyższe informacje rzecz jasna nie przedstawiają całości problematyki
nowego postępowania w sprawie praw własności intelektualnej. Dotyczą one
jednak najważniejszych kwestii związanych z tym postępowaniem i z pewnością
dają dobry obraz jego przebiegu. Trzeba też powiedzieć, że stworzenie
specjalistycznych sądów do rozpoznawania tego rodzaju spraw jest
niewątpliwie słusznym rozwiązaniem, gdyż sprawy te są zazwyczaj bardzo
skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy, a także doświadczenia.
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LEGALNE WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO NA GRUNCIE PRAWA

AUTORSKIEGO I  KODEKSU KARNEGO

O tym, czym tak naprawdę jest program komputerowy była już mowa we
wcześniejszych publikacjach. W tym artykule skupię się głównie na tym, jakie
kwestie prawne dotyczą legalnego wykorzystywania programu komputerowego
na kanwie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jak i ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I  PRAWACH

POKREWNYCH

 trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w

całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w

zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania,

przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest

jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

 tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych

zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych

zmian dokonała;

 rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego

lub jego kopii.

W Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
tematyce programów komputerowych został poświęcony w całości rozdział 7. Na
początku trzeba zaznaczyć, że wszystkie programy komputerowe podlegają
ochronie na takich samych zasadach jak utwory literackie, chyba że przepisy
rzeczonej ustawy stanowią inaczej. Należy pamiętać, że co do zasady prawa
majątkowe do programów komputerowych stworzonych przez pracowników,
którzy wykonują je w oparciu o jakikolwiek stosunek pracy przysługują
pracodawcy.

Zgodnie z art. 74 ust. 4, autorskie prawa majątkowe do programu
komputerowego, oczywiście z wyjątkiem tych wspomnianych powyżej, obejmują
prawo do:

1.

2.

3.
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LEGALNE WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO NA GRUNCIE PRAWA

AUTORSKIEGO I  KODEKSU KARNEGO

sporządzać kopię zapasową programu komputerowego, jeżeli jest to

niezbędne do korzystania z niego,

obserwować, badać i testować jego funkcjonalność,

zwielokrotniać kod lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do

korzystania z niego.

Jeżeli program komputerowy jest wykorzystywany przez użytkowania zgodnie z
jego założeniem i przeznaczeniem, wymienione w pkt 1 i 2 prawa nie wymagają
zgody uprawnionego. Ponadto, bez zgody można:

1.

2.

3.

Co najważniejsze, w razie niezastosowania się przez użytkownika do wszystkich
wyżej przytoczonych regulacji, uprawniony może domagać się od użytkownika
programu komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego środków
technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym
przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia
technicznych zabezpieczeń programu.
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USTAWA KODEKS KARNY

Po nowelizacji, w Kodeksie karnym w kilku rozdziałach znajdują się przepisy
związane stricte z informatyką. W rozdziale XXXIII skatalogowane zostały
przestępstwa przeciwko ochronie informacji. W szczególności są to
przestępstwa, o których mowa w art. 267-269b.

aautomatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania takich
danych. W wypadku naruszenia tych zasad musi liczyć się z możliwością
podlegania karze pozbawienia wolności do lat 3, a w wypadku, gdyby działanie
takie niosło za sobą szkodę majątkową – do lat 5.

Opisany w art. 269 KK sabotaż komputerowy jest kolejnym przestępstwem
chroniącym integralność zapisu informacji przetwarzanej elektronicznie, bowiem
jeszcze większe sankcje przewidziane są dla osoby, która niszczy, uszkadza,
usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności
kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej,
innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu
terytorialnego albo zakłóca albo uniemożliwia automatyczne przetwarzanie,
gromadzenie lub przekazywanie takich danych. Tutaj maksymalny wymiar kary
został ustalony jako kara pozbawienia wolności do lat 8. Tej samej karze
podlega ten, kto dopuszcza się czynu określonego wyżej, niszcząc albo
wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając
urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub
przekazywania danych informatycznych.

LEGALNE WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO NA GRUNCIE PRAWA

AUTORSKIEGO I  KODEKSU KARNEGO

Pierwszym z nich jest tzw. hacking.
Użytkownik programu komputerowego,
który uzyskuje informację dla niego nie
przeznaczoną, otwierając zamknięte
pismo, podłączając się do przewodu
służącego do przekazywania informacji
lub przełamując elektroniczne,
magnetyczne albo inne szczególne jego
zabezpieczenie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2. Na
gruncie Kodeksu karnego, użytkownik nie
może również niszczyć, uszkadzać,
usuwać lub utrudniać dostępu do danych
informatycznych albo w istotnym stopniu
zakłócać lub uniemożliwiać 
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�RODKI PRAWNE CHRONIĄCE PROGRAM KOMPUTEROWY

W dobie oparcia większości biznesów na rozwiązaniach informatycznych, istotna
jest zarówno ochrona „zewnętrzna” infrastruktury informatycznej, jak i ochrona
samych programów komputerowych. Z tego tekstu dowiesz się jakie środki
prawne chronią program komputerowy na podstawie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz na podstawie Kodeksu karnego.

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE

Zacznijmy od ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz od
autorskich praw osobistych. Otóż autor programu komputerowego, którego
autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać
zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać,
aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do
usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o
odpowiedniej treści i formie. Warto jednak wskazać, że jeżeli naruszenie było
zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać
sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel
społeczny.

Warto też wiedzieć, że w art. 78 § 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wskazane zostało kto jest uprawniony do wystąpienia z takimi
roszczeniami. Nie jest bowiem tak, że w przypadku śmierci autora, program
komputerowy nie jest już chroniony autorskimi prawami osobistymi. Po śmierci
autora z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może
wystąpić małżonek, a w przypadku jego braku kolejno: zstępni, rodzice,
rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.
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AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 zaniechanie naruszenia,

 usunięcie skutków naruszenia,

 naprawienie wyrządzonej szkody,

 wydania uzyskanych korzyści.

Podobnie jak w przypadku autorskich praw osobistych, tak i w kontekście
autorskich praw majątkowych istnieje katalog czynności, których może domagać
się autor programu komputerowego, jeżeli jego prawa zostały naruszone. Należą
do nich:

1.

2.

3.

4.

Ponadto, twórca programu komputerowego może się domagać jednokrotnego
albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i
formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia
sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym
przez sąd. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa
majątkowe, na jej wniosek i za zgodą autora, w przypadku gdy naruszenie jest
niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli
zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby
naruszającej niewspółmiernie dotkliwe. Równie dotkliwą karą jest sytuacja kiedy
to sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego
o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych
do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu,
przyznaniu na poczet uprawnionego należnego odszkodowania lub zniszczeniu
tychże przedmiotów. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy
osób trzecich.

Raz jeszcze należy podkreślić, iż co do zasady autorem programu
komputerowego jest osoba fizyczna, która go stworzyła. Jednak prawa autorskie
do programów komputerowych stworzonych przez pracowników, którzy wykonują
je w oparciu o jakikolwiek stosunek pracy przysługują pracodawcy.
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PRAWO KARNE

Oczywiście nie można zapomnieć o tym,
że nielegalne uzyskanie programu
komputerowego to nic innego jak
kradzież, uregulowana w art. 278 KK.
Kto zabiera w celu przywłaszczenia
cudzą rzecz ruchomą oraz bez zgody
osoby uprawnionej uzyskuje cudzy
program komputerowy w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej
podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5. Jak wprost
wynika z treści tego przepisu, ma on
zastosowanie także do programów
komputerowych i daje im stosowną
ochronę.

Prawnokarna ochrona programu komputerowego może okazać się szczególnie
istotna w przypadku, gdy nie znamy danych osoby, która dopuszcza się
naruszenia. Organy ścigania, działające w tym przypadku w ramach
zdecydowanie szerszych uprawnień niż te, które przysługują przedsiębiorcom,
będą mogły bowiem ustalić kto dopuścił się naruszenia w zakresie wskazanym
powyżej.
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COPYLEFT, CZYLI JAK STWORZY� (NIE)LEGALNE OPROGRAMOWANIE

Choć idea open content bynajmniej nie ogranicza się do oprogramowania open
sources, to jednak w znacznej mierze wolne licencje kojarzymy właśnie ze
światem IT. Skojarzenie to, choć nie w pełni precyzyjne, to jednak bardzo
prawidłowe i prawdziwe, ponieważ wolne licencje w znacznej mierze rozwinęły
się właśnie w świecie IT. Warto jednak wiedzieć, że wolne licencje to bynajmniej
nie to samo co licencje umożliwiające zupełnie dowolne wykorzystywanie
cudzych utworów, w tym programów komputerowych, a z ich wykorzystywaniem
wiążą się pewne określone reguły.

COPYRIGHT

Zacznijmy jednak od tego, że każdy utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w
tym także program komputerowy, jest objęty pełną ochroną prawa autorskiego.
Innymi słowy, niezależnie w jaki sposób jego twórca, dla przykładu deweloper,
dokona udostępnienia utworu, nie będzie można, co do zasady, wykorzystywać
go bez naruszenia autorskich praw majątkowych. Defaultowo mamy zawsze do
czynienia z pełną ochroną twórcy na gruncie prawa autorskiego.

Jest to jednak, jak to w prawie najczęściej bywa, jedynie zasada, od której rzecz
jasna można spotkać wyjątki. Ich charakter może być czworaki. Przede
wszystkim, dany utwór może wejść do domeny publicznej. Choć daje to
największe możliwości na wykorzystanie go przez najszerszą grupę podmiotów,
to jednak ze względu na fakt po ilu latach od rozpowszechnienia utwór wchodzi
do domeny publicznej, taka sytuacja nie ma w IT praktycznie żadnego
znaczenia, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Druga kwestia to przepisy dotyczące
użytku prywatnego oraz prawa cytatu. Tu również, na skutek wyłączenia znacznej
części przepisów dotyczących tak zwanej licencji ustawowej, które dotyczą tej
materii w stosunku do programów komputerowych, rozwiązania te nie znajdą
zbyt szerokiego zastosowania. Rzecz jasna możemy mieć też do czynienia z
przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Sytuacja ta jest niezmiernie
doniosła prawnie, ale realnie zmienia jedynie podmiot uprawniony do
wykorzystywania uprawnień związanych z tymi prawami. Ostatnią z możliwości,
która pozwala na wykorzystywanie cudzych utworów, w tym cudzego
oprogramowania, jest udzielenie licencji. Licencja może być wyłączna lub
niewyłączna, jednak jeśli mówimy o oprogramowaniu open sources jedynie ta
druga realnie wchodzi w grę. W interesującym nas przypadku sytuacja
przedstawia się więc w ten sposób, że twórca, w tym deweloper, zrzeka się na
określonych zasadach wszystkich lub niektórych przysługujących mu majątkowych
praw autorskich.
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OPEN SOURCES,  CZYLI WOLNE LICENCJE

Trzeba wiedzieć, że choć potocznie używa się jednego określenia open sources,
to rodzajów wolnych licencji jest na tyle dużo, że w tym miejscu nie będę nawet
usiłował ich wymieniać. Różnią się one zakresem praw, których zrzeka się
programista oraz sytuacjami, których to zrzeczenie dotyczy. Najprościej mówiąc,
jeśli chcesz wiedzieć czego konkretnie zrzekł się deweloper w ramach
udostępnienia w ramach open sources określonego kodu, koniecznie powinieneś
ustalić na jakiej licencji go udostępnia, a następnie zweryfikować konkretne
postanowienia tej licencji. To jednak niuanse, a są rzeczy idące przed szereg
jeszcze dalej.

COPYLEFT

Jedna z największych pułapek stosowania open sources w trakcie
programowania jest klauzula tak zwanego copyleft. Cytując za Wikipedią jest to
rodzaj systemu licencjonowania praw autorskich zezwalający na modyfikację
pracy i jej dalszą redystrybucję na identycznych warunkach. Innymi słowy, jeśli
korzystamy z kodu źródłowego, który został udostępniony w oparciu o copyleft, to
stworzony przez Ciebie program komputerowy nie będzie mógł być następnie
dystrybuowany płatnie bez naruszenia licencji na wykorzystane w nim darmowe
oprogramowanie. Co prawda, nie można wykluczyć, że istnieją także licencje
mieszczące się w tym nurcie, a oparte na jeszcze innych założeniach, jednak
typowym dla klauzuli copyleft jest to, aby deweloper wykorzystujący oparte na
niej oprogramowanie był zobowiązany do udostępnienia go dalej także za
darmo i to jeszcze na tej samej licencji co ta, którą sam wykorzystał.

(NIE)LEGALNY PROGRAM

Możesz zastanawiać się co wyniknie z naruszenia takiej licencji. Otóż wówczas
dojdzie do naruszenia praw autorskich do open sources, co nie tylko może
spowodować wystąpienie przeciwko Tobie jako twórcy takiego
oprogramowania, ale dodatkowo doprowadzi do tego, iż stworzony przez
Ciebie program komputerowy będzie po prostu nielegalny. Chodzi bowiem o to,
że jeśli stworzysz program komputerowy, który korzysta z cudzych rozwiązań, to
naruszasz prawa autorskie do nich. Działanie takie jest natomiast niezgodne z
prawem i nielegalne, mimo że z pozoru twórca pierwotnego oprogramowania
czy kodu nie poniósł żadnej szkody. Dlatego też tak ważnym jest, aby
weryfikować treść licencji i nie „wkomponowywać” w swój komercyjny program
komputerowy utworów opartych na klauzuli copyleft.
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Jak legalnie
płacic 5%
podatku
dochodowego,
czyli kiedy IP BOX
będzie dotyczy�
także software
house?
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LEGALNA I  NIELEGALNA OPTYMALIZACJA 
PODATKOWA

JAK LEGALNIE PŁACIC 5%  PODATKU DOCHODOWEGO, CZYLI KIEDY IP BOX BĘDZIE DOTYCZY�
TAKŻE SOFTWARE HOUSE?

Co prawda sformułowanie „optymalizacja podatkowa” jest już od dłuższego
czasu na tak zwanym „cenzurowanym”, jednak warto wiedzieć, że chodzi tu o
taką formę tej optymalizacji, która sprowadza się do tworzenia „sztucznych
tworów prawnych” i „wyprowadzania” dochodów do innych krajów, szczególnie
tych, które mają szkodliwą politykę podatkową. Warto natomiast wiedzieć, że w
miejsce takiej „optymalizacji” ustawodawca stwarza inne, zupełnie legalne
możliwości, z których skorzystanie jest dostępne także w branży IT.

CZYM JEST IP BOX?

  patent,

  prawo ochronne na wzór użytkowy,

  prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

  prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

  prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

  prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego

weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

  wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o

ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

 autorskie prawo do programu komputerowego

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w ustawach o podatku dochodowym, zarówno od osób
prawych jak i fizycznych, pojawiły się przepisy, które są obiegowo określane jako
IP BOX. Zgodnie z tymi przepisami, podatek od osiągniętego przez podatnika
kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
wynosi 5% podstawy opodatkowania. Kwalifikowanymi prawami własności
intelektualnej są natomiast:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub
ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska,
których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez
podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-
rozwojowej.
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W JAKIM ZAKRESIE IP BOX DOTYCZY BRANŻY IT?

JAK LEGALNIE PŁACIC 5%  PODATKU DOCHODOWEGO, CZYLI KIEDY IP BOX BĘDZIE DOTYCZY�
TAKŻE SOFTWARE HOUSE?

Warto już w tym miejscu przypomnieć, że kwestia ochrony patentowej nie będzie
raczej dotyczyć programu komputerowego jako takiego, o czym szerzej było w
innym artykule. Analogicznie sprawa przedstawia się w przypadku wzoru
użytkowego i wzoru przemysłowego czy topografii układu scalonego, choć tym
ostatnim najbliżej jest do IT. W zasadzie należy zakładać, że realne
zastosowanie IP BOX dla IT dotyczyć będzie dochodów z autorskich praw do
programu komputerowego, choć po ostatnich zmianach Prawa własności
przemysłowej nie można też wykluczyć, że patenty nabiorą w tym zakresie na
znaczeniu. Żeby jednak regulację tę właściwie zaimplementować, w pierwszej
kolejności należy zastanowić się czego ona realnie dotyczy.

CZYM JEST "AUTORSKIE  PRAWO DO PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO"?

Otóż cały problem polega na tym, że po pierwsze brak legalnej definicji
programu komputerowego, a po drugie, sformułowanie „autorskie prawo do”
także nie może być uznane za najbardziej jednoznaczne interpretacyjnie
określenie. Nie bez znaczenia pozostanie zresztą i ta okoliczność, że nie każdy
program komputerowy będzie mógł być uznany za utwór w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jak wynika natomiast z przytoczonych
powyżej przepisów, stawkę podatku dochodowego 5% będzie można
zastosować jedynie wówczas, gdy mowa będzie o autorskich prawach do
programu komputerowego.
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PROGRAM KOMPUTEROWY CZY OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE?

JAK LEGALNIE PŁACIC 5%  PODATKU DOCHODOWEGO, CZYLI KIEDY IP BOX BĘDZIE DOTYCZY�
TAKŻE SOFTWARE HOUSE?

Co więc faktycznie podlega ochronie ? Kwestia ta zostaje wyjaśniona między
innymi w piśmie z dnia 14 stycznia 2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji
Skarbowej, znak 0113-KDIPT2-1.4011.521.2019.2.ISL, gdzie wskazano na jeszcze
inną interpretację (interpretacja indywidualna z dnia 1 sierpnia 2019 r., Nr 0115-
KDIT3.4011.242.2019.3.MR), która wskazuje, że 

w celu poprawnego zastosowania preferencji IP BOX wobec autorskiego prawa
do programu komputerowego, należy nadać mu znaczenia funkcjonalne,

celowościowe i rozszerzające, w zgodzie z najbardziej istotnym
międzynarodowym kontekstem przepisów o IP BOX, czyli Raportem OECD BEPS
Plan Działania nr 5. Zgodnie z akapitem 34 tego Raportu, copyrighted
software, nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale
szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w
katalogu kwalifikowanych IP jako aktywa funkcjonalnie ekwiwalentne do
patentu. OECD wskazuje, że oprogramowanie chronione prawem autorskim
dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i
użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej
działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować
przepisy o IP BOX.
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JAK ZDEFINIOWA� AUTORSKIE PRAWO DO 
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO?

W interpretacji tej zostało dodatkowo wskazane, że do definicji „programu
komputerowego” odnoszą się również opublikowane 16 lipca 2019 r. objaśnienia
podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów
wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX: 

„Zarówno ustawy podatkowe, jak i ustawy pozapodatkowe, w szczególności
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie definiują pojęcia
„autorskie prawo do programu komputerowego”. Praktyka stosowania tego
pojęcia na świecie potwierdza, że ze względu na dynamiczny rozwój nowych
technologii, w których programy komputerowe zajmują kluczową pozycję, nie
da się ustalić wyczerpującej i niezmiennej definicji tego pojęcia oraz uniknąć
rozbieżności interpretacyjnych. Innymi słowy, w obecnym stanie prawnym w
Polsce nie ma możliwości ustawowego i wyczerpującego zdefiniowania pojęcia
„autorskie prawo do programu komputerowego””. 

Jest to rzecz jasna sytuacja tak korzystna, jak i niekorzystna. Z jednej bowiem
strony, także przepisy odnoszące się do IP BOX będą w tym zakresie „nadążać”
za zmieniającym się rynkiem oprogramowania, jednak brak będzie pewności co
do stanowiska organów podatkowych w danym przypadku.

JAK LEGALNIE PŁACIC 5%  PODATKU DOCHODOWEGO, CZYLI KIEDY IP BOX BĘDZIE DOTYCZY�
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POZIOM PRACY TW�RCZEJ A MOŻLIWO��
ZASTOSOWANIA IP BOX

JAK LEGALNIE PŁACIC 5%  PODATKU DOCHODOWEGO, CZYLI KIEDY IP BOX BĘDZIE DOTYCZY�
TAKŻE SOFTWARE HOUSE?

Przede wszystkim, podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu
komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej danego
autora lub autorów) ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od
przeznaczenia i sposobu wyrażania. To oznacza, że wyeliminowanie lub
ograniczenie swobody twórczej (eliminacja lub ograniczenie własnego /
indywidualnego działania twórczego) wyłącza lub ogranicza prawno-autorską
ochronę programu komputerowego, tym samym także eliminuje możliwość
skorzystania z preferencji IP BOX. O ocenie charakteru indywidualnej pracy
twórczej nie decydują postanowienia umowy, ale rzeczywisty wkład pracy
każdego z twórców programu komputerowego, co podlega każdorazowo
odrębnej ocenie. W konsekwencji, decydujące jest autentyczne podejście
transakcyjne, gdzie należy badać faktyczne (autentyczne) działania
podejmowane przez podatnika w ramach prowadzonej bezpośrednio przez
niego działalności badawczo-rozwojowej, skutkującej wytworzeniem,
ulepszeniem lub rozwinięciem programu komputerowego.

PRZYKŁADY "AUTORSKICH PRAW DO PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO"

Doktryna prawa autorskiego przyjmuje różne kazuistyczne podejścia do
definiowania pojęcia „autorskie prawo do programu komputerowego”, które
wskazują, że częścią chronioną prawem (formą (ekspresji) utworu) jest 

w szczególności kombinacja komend adresowanych do komputera w formie
kodu źródłowego i kodu wynikowego. 

Pozaustawowa definicja pojęcia „autorskie prawo do programu
komputerowego” w sposób uzasadniony nawiązuje zatem do terminologii
informatycznej, dostosowywanej następnie do potrzeb dalszej analizy prawnej
dobra niematerialnego, jakim jest program komputerowy. Fundamentem
informatycznego rozumienia programu komputerowego jest samo pojęcie
„programu”, czyli zapisanego przy pomocy wybranego języka programowania
algorytmu rozwiązania określonego zadania. 
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JAK LEGALNIE PŁACIC 5%  PODATKU DOCHODOWEGO, CZYLI KIEDY IP BOX BĘDZIE DOTYCZY�
TAKŻE SOFTWARE HOUSE?

 forma programów (rozumiana jako określone przedstawienie zarówno kodu,

jak i instrukcji), a więc informacje zawarte w kodzie źródłowym programu

komputerowego, w opisie procedur operacyjnych, zestawieniu danych, w

informacjach konwersacyjnych i dialogowych. Wszystkie powyższe elementy

zaliczane są do elementów twórczych, co uzasadnia ich ochronę przez

prawo autorskie;

 interfejsów (oparta na analogicznych podstawach, jak ochrona innych

składników programu) – gdy informacje, które zostały uzyskane na podstawie

dekompilacji danego interfejsu nie pozwalają na opracowanie interfejsu

zastępczego, to w takiej sytuacji należy wykreować możliwość przeniesienia

interfejsu do innego kompatybilnego programu, gdyż sam interfejs nie

stanowiłby samodzielnego przedmiotu ochrony.

Zatem, program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji
przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze
czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu.Żaden więc wytwór nie jest
programem komputerowym, jeżeli nie służy do wyrażania w sposób pośredni lub
bezpośredni algorytmów lub logicznych relacji pomiędzy funkcjami, które mają
zostać wykonane, i fizycznymi możliwościami urządzeń używanych do
digitalizacji. Ze specjalistycznej literatury i praktyki budowania i stosowania
programów komputerowych można również wywnioskować, że 

program komputerowy często uważany jest za zestaw instrukcji (rozkazów)
przeznaczonych do użycia bezpośrednio lub pośrednio na komputerze w celu
osiągnięciu określonego rezultatu. 

Zbiór wspomnianych instrukcji może być wyrażony znakiem językowym,
symbolami matematycznymi lub nawet znakami graficznymi. 

Elementy programu komputerowego chronione prawem autorskim to przede

wszystkim:

1.

2.

162



Podsumowanie

Jak wynika z powyższego, kwestia możliwości zastosowania IP BOX do
działalności IT nie jest niestety zupełnie jednoznaczna. Na szczęście istnieje już
całkiem spora liczba rozstrzygnięć, które pozwalają na dość dokładne
ustalenie zakresu pojęciowego przepisów, które umożliwiają skorzystanie z tej
ulgi. Chcąc stosować IP BOX, to poza drobnym zdiagnozowaniem trzeba
zwrócić uwagę na to, czy działania podejmowane przez software house w
ogóle na to pozwalają oraz znać kwestie księgowe, które tego dotyczą, o czym
szerzej jednak w innym artykule.



Jak zwiększy�
wynagrodzenia w
software house
nie korzystając z
modelu
wsp�łpracy B2B?
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ZALETY WSP�ŁPRACY B2B

JAK ZWIĘKSZY� WYNAGRODZENIA W SOFTWARE HOUSE NIE KORZYSTAJĄC Z MODELU
WSP�ŁPRACY B2B?

W obrocie przyjęło się, że jeśli deweloper chce zwiększyć swoje dochody,
powinien współpracować z software house w modelu B2B. Oczywiście, takie
rozwiązanie ma wiele zalet, w szczególności jeśli dana osoba dopiero
rozpoczyna pracę zarobkową. Wtedy może ona skorzystać z ulgi na start, a
potem z kolejnych preferencji w zakresie ZUS, choć rynek pokazuje, że raczej
kończą się one na etapie preferencyjnego wymiaru ZUS, który można mieć przez
dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej. Obniżony ZUS, który dotyczy
przedsiębiorców zarabiających najmniej w zasadzie omija branżę IT, co
niewątpliwie powinno ją cieszyć! Oczywiście takie rozwiązanie ma kolejne
zalety, gdyż po pierwsze osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
może w swoich rozliczeniach podatkowych ujmować koszty uzyskania przychodu
w wysokości faktycznie poniesionych a nie niezmiernie niskiego ryczałtu, który
funkcjonuje w przypadku umów o pracę. Ponadto, w tym przypadku jest też
możliwe przyjęcie opodatkowania podatkiem liniowym, a tym samym
niezwiększanie obciążeń podatkowych wraz ze wzrostem dochodów.

WADY WSP�ŁPRACY B2B Z SOFTWARE HOUSE

Niemniej jednak, nie wszyscy widzą także „ciemną stronę” tego rozwiązania.
Otóż przede wszystkim, wymienione powyżej preferencje w zakresie ZUS prędzej
czy później dobiegną końca. Co gorsza, może okazać się, że w sytuacji, kiedy
faktycznie będziemy chcieli rozpocząć swój własny biznes, nie będzie nam już
przysługiwać prawo do ich stosowania, co może być nierzadko realnym
„hamulcem” przed startem z własną firmą. Trzeba też wyraźnie wskazać, że w
przypadku B2B nie ma czegoś takiego jak urlop, a często pojawiające się w
umowach postanowienia dotyczące zwolnienia z pracy na okres zbliżony do
okresu urlopowego z Kodeksu pracy niemal „prowokują” wystąpienie problemów
z ryzykiem ustalenia stosunku pracy w przyszłości. Warto wiedzieć, że w
przypadku ustalenia, że między stronami miał miejsce stosunek pracy w miejsce
umowy B2B, problem będzie nie tylko po stronie software house, ale także
deweloper poniesie tego konsekwencje.
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WADY I  ZALETY UMOWY O PRACĘ

JAK ZWIĘKSZY� WYNAGRODZENIA W SOFTWARE HOUSE NIE KORZYSTAJĄC Z MODELU
WSP�ŁPRACY B2B?

Żeby jednak sprawę przedstawić w pełni transparentnie, trzeba podkreślić, że w
przypadku umowy o pracę pewnych kwestii nie da się ominąć. Chodzi tu przede
wszystkim o kwestie związane z drugim progiem podatkowym, gdyż pracownik
nie może wybrać takiej formy opodatkowania, która pozwoliłaby mu go uniknąć.
Z drugiej jednak strony, pracownika obowiązuje określony umową system i
wymiar czasu pracy, wynagrodzenie za nadgodziny i – oczywiście – urlop.
Kwestię tego, które z uprawnień dana osoba uzna za ważniejsze są oczywiście
indywidualnymi preferencjami, jednak prowadząc software house warto
wiedzieć w jaki sposób można zwiększyć wynagrodzenia także tych osób, które
wolałyby pozostać przy umowie o pracę zamiast podejmować współpracę w
modelu B2B. Szczególnie cenne będą rzecz jasna te rozwiązania, które będą nie
tylko w pełni legalne, ale też całkowicie bezpieczne i takie właśnie chcę Ci
przedstawić w tym artykule.

DZIAŁALNO�� TW�RCZA A 50%  KOSZT UZYSKANIA
PRZYCHODU

Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie u pracowników zwiększonych
kosztów uzyskania przychodu, na co w pewnych, określonych, sytuacjach pozwala
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 9 tej
ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw
autorskich w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich
tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty
te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w
danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na
ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Trzeba natomiast przypomnieć, że do programów komputerowych, jak również
do gier komputerowych, przysługują właśnie prawa autorskie, co daje ogromny
potencjał do zastosowania tego przepisu właśnie w branży IT.
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KTO MOŻE STOSOWA� 50%  KOSZT UZYSKANIA
PRZYCHODU?

JAK ZWIĘKSZY� WYNAGRODZENIA W SOFTWARE HOUSE NIE KORZYSTAJĄC Z MODELU
WSP�ŁPRACY B2B?

Co istotne, ustawodawca zawęża zastosowanie tej preferencji tylko do
określonych branż. Chodzi tu mianowicie o działalność twórczą w zakresie
architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej,
urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki,
fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych,
gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii,
lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa. Jak więc z
powyższego wynika, mimo wprowadzonego zawężenia, przepis ten jest realnie
dedykowany właśnie do branży IT, gdyż dotyczy on działalności twórczej między
innymi w zakresie programów komputerowych i gier komputerowych.

CZYM  JEST DZIAŁALNO�� TW�RCZA W ZAKRESIE
PROGRAM�W KOMPUTEROWYCH I  GIER
KOMPUTEROWYCH

W tym kontekście warto jednak wspomnieć, że nie do końca jest wiadomym co
ustawodawca miał na myśli używając sformułowania działalność twórcza w
zakresie programów komputerowych i gier komputerowych. Nie dość, że ani
program komputerowy ani gra komputerowa nie mają swoich legalnych definicji,
to dodatkowo nieostre sformułowanie „w zakresie” jeszcze bardziej czyni
powyższe niejasnym. W tym zakresie warto odwołać się do wydanych uprzednio
interpretacji podatkowych i przywołać treści z nich wypływające. Interpretacji
takich jest co najmniej kilka, więc w tym miejscu przytoczę tylko jedną z
nowszych – pismo z dnia 3 czerwca 2019 r. Dyrektora Krajowej Informacji
Skarbowej znak: 0115-KDIT2-1.4011.154.2019.1.DW. W sprawie tej software house
wskazał, że zatrudnia na podstawie umów o pracę wysoko wyspecjalizowanych
pracowników, takich jak m.in.: programista, architekt oprogramowania, tester,
którzy w ramach zadań pracowniczych poza wykonywaniem innych obowiązków
odpowiedzialni są za tworzenie oprogramowania oraz elementów
oprogramowania stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. W interpretacji tej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
podzielił pogląd przedsiębiorcy, że 
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JAK ZWIĘKSZY� WYNAGRODZENIA W SOFTWARE HOUSE NIE KORZYSTAJĄC Z MODELU
WSP�ŁPRACY B2B?

 konieczne jest wystąpienie przedmiotu autorskich praw majątkowych w

postaci utworu;

 osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z

określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi, czyli stanowić skutek

takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego

wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego;

 kwota honorarium autorskiego musi stanowić wyznacznik rzeczywistej

wartości utworu. Aby możliwe było zastosowanie 50% kosztów uzyskania

przychodu, warunkiem koniecznym jest, aby pracownik w wyniku wykonywania

obowiązków ze stosunku pracy stworzył utwór w rozumieniu ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, a następnie dokonał rozporządzania

prawami albo skorzystał ze swoich praw. Pojęcia „korzystanie” i

„rozporządzanie” nie są dokładnie zdefiniowane w ustawie o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, należy jednak uznać, że przeniesienie praw

autorskich lub udzielanie licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów

praw pokrewnych na pracodawcę niewątpliwie mieści się w ich zakresie.

„działalność twórcza w zakresie programów komputerowych” oznacza, że

analizowany przepis odnosi się do ogółu działań, które posiadają cechę nowości

i są podejmowane w celu tworzenia programów komputerowych. Przychody z

tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi

prawami występują wówczas, gdy spełnione są trzy przesłanki:

1.

2.

3.

JAK ZASTOSOWANIE 50%  KUP WYGLĄDA W
RZECZYWISTO�CI SOFTWARE HOUSE?

Warto podkreślić, że w przypadku umowy o pracę niejako defaultowo dochodzi
do przeniesienia majątkowych praw autorskich z pracownika na pracodawcę, a
nabycie takie jest – co więcej – pierwotne. 
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JAK ZWIĘKSZY� WYNAGRODZENIA W SOFTWARE HOUSE NIE KORZYSTAJĄC Z MODELU
WSP�ŁPRACY B2B?

Tym samym, zastosowywanie 50% KUP byłoby możliwe w zasadzie w każdym
przypadku osób, które wykonują działalność twórczą w zakresie programów
komputerowych i gier komputerowych.

Realnie jednak problem tkwi gdzie indziej. Otóż nie każda osoba, która pracuje
przy powstawaniu programów czy gier komputerowych wykonuje pracę tego
rodzaju, aby po pierwsze można ją było uznać w ogólności za działalność
twórczą w zakresie programu czy gry komputerowej. Raczej wykluczyć z tego
kręgu można będzie w większości przypadków osoby takie, jak project manager,
czy scrum master, jednak wszystko to zależy od realnego zakresu obowiązków.
Po drugie natomiast, nawet w przypadku dewelopera nie każde tego rodzaju
działanie będzie mogło zostać uznane za działanie twórcze. Fakt, ze wynikiem
określonego działania będzie powstanie programu czy gry komputerowej nie
przesądza bowiem jeszcze, że mieliśmy do czynienia z pracą twórczą. W
przypadku programów, czy gier „banalnych” od strony technicznej istnieje spora
szansa, że nie będą one mogły być uznane za utwór w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim.

KIEDY ZDECYDOWA� SIĘ NA WPROWADZENIE 50%  
KUP I  O CO ZADBA� W UMOWACH?

Decydując się więc na wprowadzenie 50% kosztów uzyskania przychodów warto
więc przede wszystkim zastanowić się u których pracowników będzie to możliwe.
Następnie warto ocenić jaka część ich pracy może być uznana za działalność
twórczą związaną z programami czy grami komputerowymi. Finalnie, wszystkie te
kwestie powinniśmy odnieść do określonych zmiennych lub poszukać wspólnego –
comiesięcznego – mianownika i wprowadzić określone postanowienia do umowy.
Tylko takie rozwiązanie pozwoli nam doprowadzić do zwiększenia
wynagrodzenia naszych pracowników bez zwiększania kosztów spółki, a finalnie
na dokonanie tego zupełnie bezpiecznie.

Ostatecznie, trzeba też wiedzieć, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania
przychodów nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego
przedziału skali podatkowej. W przypadku natomiast pracowników, którzy nie
ukończyli 26 roku życia, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów w
wysokości 50% oraz przychodów zwolnionych od podatku, to jest tych do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, nie może w
roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego
przedziału skali podatkowej, czyli właśnie kwoty 85 528 zł.
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CZYM JEST IP BOX?

IP BOX A WYSOKO�� ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY

Tak jak pisałem w jednym z poprzednich artykułów, IP BOX to specjalne
rozwiązanie podatkowe mające na celu wspieranie innowacji, które pozwalają
na odprowadzanie podatku dochodowego w preferencyjnej wysokości 5%.
Jednym z podstawowych warunków możliwości skorzystania z tego rozwiązania
jest to, aby dochód został osiągnięty z kwalifikowanych źródeł przychodu, do
których zalicza się między innymi autorskie prawa od programu komputerowego.
Choć możliwość zastosowania tej preferencyjnej stawki należy uznać za
korzystne – szczególnie dla startupów – rozwiązanie, które pozwoli na bardziej
dynamiczny rozwój innowacji, to jednak jej zastosowanie w praktyce budzi wiele
kontrowersji, a jedną z nich jest kwestia wysokości zaliczek na podatek
dochodowy, który powinni odprowadzać podatnicy zamierzający skorzystać z
tego rozwiązania.

Mianowicie, powstaje zupełnie praktyczny problem czy powinni oni
odprowadzać zaliczki w „normalnej” wysokości, to jest takiej, która wynikałaby
przy uwzględnieniu normalnych stawek podatkowych stosowanych przez
podatnika czy też powinni oni stosować preferencyjną stawkę podatkową 5%
także co do zaliczek.

OBJA�NIENIA MINISTERSTWA FINANS�W DOTYCZĄCE
PREFERENCYJNEGO OPODATKOWANIA DOCHOD�W
WYTWARZANYCH PRZEZ PRAWA WŁASNO�CI
INTELEKTUALNEJ

Pierwsze poważne wątpliwości w tym zakresie pojawiły się wraz z
opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów objaśnień podatkowych z dnia 15
lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów
wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej. Mianowicie, w opracowaniu
tym pojawiła się teza, że dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu
podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. Oznacza to, że IP BOX,
podobnie jak ulga B+R, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać
po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Na tamten czas, choć
stanowisko to wywołało wiele kontrowersji i problemów praktycznych, sytuacja
była klarowna – zaliczki na podatek winny być przez podatników korzystających
z IP BOX odprowadzane w „normalnej” wysokości, a możliwość zastosowania
preferencyjnej stawki podatkowej będzie możliwa dopiero w rozliczeniu
rocznym.
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ZMIANA STANOWISKA W STYCZNIU 2020 R.

 w zeznaniu rocznym za 2019 r. rozliczyć dochód z ww. tytułu z

uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%, a następnie

 od początku roku 2020 odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od

osób fizycznych od ww. dochodu z uwzględnieniem stawki podatku

dochodowego wynoszącej 5%.

Z początkiem 2020 roku pojawiła się jednak interpretacja indywidualna, która
dotychczasowe stanowisko zmieniła. Mianowicie, w piśmie z dnia 9 stycznia
2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD,
podkreślone zostało, że 

uzyskany dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
(autorskiego prawa do programu komputerowego wytworzonego przez
podatnika od podstaw lub na skutek rozwoju lub ulepszenia programu
istniejącego, co do którego podatnikowi przysługują autorskie prawa
majątkowe), które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w
ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do
dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych. To oznacza, że Wnioskodawca może:

1.

2.
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ZMIANA STANOWISKA ORGAN�W PODATKOWYCH W
LUTYM 2020 R.

Niestety, niespełna kilka dni później została wydana kolejna interpretacja
podatkowa, której konkluzja jest zgoła odmienna. Mianowicie, w piśmie z dnia 24
stycznia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-
2.4011.90.2019.1.WS, podkreślił, że 

preferencyjne opodatkowanie 5% nie może być zastosowane przy obliczaniu
zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. Zgodnie z ustawą, podatnicy
korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są zobowiązani do wykazania
dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu
za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę). 

Dalej kwestię tę przedstawiono od strony praktycznej. Wskazano, że oznacza to,
że IP BOX, podobnie jak ulga B+R, jest preferencją podatkową, z której można
skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Podatnicy nie
mają zatem możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku
podatkowego przez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik
osiągający dochody z kwalifikowanego IP w ciągu roku podatkowego (na
przykład 2020 r.) jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy
od takich dochodów na zasadach ogólnych – według stawek określonych w skali
podatkowej lub stawki podatku liniowego. W kolejnym roku podatkowym (na
przykład 2021 r.) podczas składania zeznania podatkowego za rok poprzedni,
podatnik wskazuje 5% stawkę podatkową wobec dochodu z kwalifikowanych IP,
a nadpłacony podatek podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości
podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Podatnikowi, który nie
ma takich obciążeń, nadpłata jest zwracana, chyba że złoży wniosek o
zarachowanie całej lub części należnej mu sumy na poczet przyszłych
zobowiązań podatkowych.
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PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE ZALICZEK 
W IP BOX

Jak z powyższego wynika, na dzień dzisiejszy sytuacja jest mocno niejasna. Z
jednej strony można więc powiedzieć, że z prawnego punktu widzenia nic nie
stoi na przeszkodzie, aby software house odprowadzał podatek w pełnej
wysokości, a finalnie wystąpił o jego zwrot. Z drugiej strony, jeśli podatnik
chciałby jednak odprowadzać podatek w niższej wysokości, to w jego interesie
leżałoby wystąpienie o interpretację podatkową i odprowadzanie zaliczki w
niższej wysokości tylko pod warunkiem uzyskania pozytywnej odpowiedzi organu.
Decyzja jak zawsze zależy od samego podatnika, bo w obecnej sytuacji trudno
liczyć tu na kierowanie się interpretacjami indywidualnymi i jedynym
rozwiązaniem – prócz tych wskazanych powyżej – byłoby wydanie interpretacji
ogólnej, która tę kwestie by przesądziła.
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ZAKO�CZENIE

Właśnie skończyłeś lekturę Prawo dla Biznesu. IT. Mam nadzieję, że
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