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W tym rozdziale znajdziesz informacje  
między innymi na temat tego:

 • czy możesz ściągać z internetu filmy, muzykę 
albo programy komputerowe,

 • czy kserowanie książek i kopiowanie płyt jest
 • dozwolone,
 • w jaki sposób powinieneś umieszczać cudzą mu-

zykę, tekst czy film w internecie,
 • jak poprawnie cytować,
 • czy można ukraść cudzy pomysł,
 • czy tłumaczenie książek i filmów jest legalne.

Cały internet to efekt pracy i zaangażowania ogromnej licz-
by ludzi. Teksty, podpisy pod zdjęciami, każdy artykuł praso-
wy, wpis na blogu, komentarz czy post na forum zostały wy-
myślone i napisane przez ludzi. Muzyka, filmy amatorskie i te 
tworzone przez wielkie wytwórnie. Praktycznie nie ma już stron 
internetowych bez obrazków, grafik czy fotografii, a każdy ob-
razek ma swojego autora. Fora internetowe, blogi, vlogi, foto-
blogi, serwisy satyryczne pełne przerabianych zdjęć autorstwa 
anonimowych internautów, memy internetowe, demotywatory, 
strony z opowiadaniami, poezją lub wypracowaniami, no i do 
tego cała zawartość Wikipedii. 

Wszystko to twórczość innych ludzi. Warto wiedzieć, że jest ona 
chroniona prawem. Znajomość pewnych zakazów i nakazów 
z tym związanych pozwala bez obaw korzystać z wszystkiego, 
co oferuje nam sieć. 

Co chroni prawo autorskie?

Prawo autorskie chroni tzw. utwory. Dla uproszczenia można 
przyjąć, że wszystko, co może stworzyć człowiek, jeśli użył do 
tego swojej wyobraźni, będzie chronione prawem. Nie ma zna-
czenia, czy ma talent, czy chciał stworzyć coś wspaniałego, czy 
też jest zupełnym amatorem i pisze tylko prostymi słowami re-
cenzję nowego modelu suszarki do włosów.

Prawo  
autorskie,  
czyli  
o  twórczości  
i  jej ochronie
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odpowiedzialność karna albo dotkliwa kara finansowa, jeśli 
autor poczuje się urażony i będzie chciał dochodzić swoich praw 
przed sądem.

Rozpowszechnianie – utwór rozpowszechniamy, 
jeśli umożliwiamy innym osobom zapoznanie się 
z nim. 

Rozpowszechnianiem jest:
 • jednorazowy pokaz dla większej liczby osób, np. 

odtworzenie piosenki z telefonu, powieszenie zdję-
cia na ścianie szkolnego korytarza, wyświetlenie 
prezentacji multimedialnej, odczytanie utworu 
przed klasą;

 • pokazywanie utworu innym osobom pojedynczo – 
np. zdjęcie na ekranie telefonu, przesłanie czegoś 
e-mailem, pożyczanie kolejnym osobom książek, 
płyty z grą komputerową albo pamięci przenośnej 
z nagranym filmem;

 • każde umieszczenie utworu na ogólnodostępnej 
stronie internetowej – nie ma znaczenia, czy ktoś 
w ogóle taką stronę odwiedza.

Kiedy możemy rozpowszechniać swobodnie cudzy utwór? Co do 
zasady, żeby rozpowszechniać cudze dzieło, musimy mieć zgo-
dę jego autora albo osoby, która jest jego właścicielem (to nie 
zawsze autor, czasem to spadkobierca autora albo osoba, któ-
ra kupiła prawa do jego utworu). Często za taką zgodę trzeba 
nieźle zapłacić, bo twórca ma prawo do czerpania finansowych 
korzyści ze swojej twórczości.

Upewnij się, czy regulamin strony, na której chcesz 
zamieścić swój utwór (np. zdjęcie, film, tekst), nie 
mówi wprost, że wklejając tam swój utwór, rezyg-
nujesz za darmo ze swoich praw autorskich. Ak-
ceptując regulamin tej strony, godzisz się na to, 
a wówczas to właściciel strony będzie decydował, 
jak i gdzie używać Twojego dzieła.

Prawo chroni tak samo zarówno obrazy wielkich artystów, hol-
lywoodzkie produkcje filmowe, jak i filmik nagrany telefonem 
komórkowym i dziecięce bazgroły wykonane na szybko przed 
przedszkolnym leżakowaniem.

 • Utworem chronionym prawem może być komen-
tarz pod zdjęciem, post na forum, recenzja filmu, 
opinia o produkcie (np. o aparacie fotograficznym 
czy o kosmetykach), wpis na blogu, lista zakupów, 
przepis kulinarny, wypracowanie, streszczenie lek-
tury, amatorski wiersz, a nawet instrukcja obsłu-
gi urządzenia czy ulotka lekarstwa albo kosme-
tyku. Oczywiście utworem jest też książka, którą 
właśnie czytasz.

 • Utworem mogą być mapy, słowniki, piosenki, pro-
ste melodie, dzwonki do telefonu, skomplikowane 
muzyczne kompozycje, teledyski, a nawet układ 
choreograficzny czy program ćwiczeń. 

 • Utworem może być też program komputerowy 
i gra komputerowa, nawet najprostsza. 

 • Utwory nie muszą być „namacalne”. Prawo chro-
ni też utwory „ulotne”: przemówienie, wykład, za-
śpiewaną na żywo piosenkę, omówiony w czasie 
sesji rpg scenariusz przygody.

W polskim prawie nie mają znaczenia różnego ro-
dzaju znaki ochronne, typu © czy   . Nie jest też 
ważne, czy twórca umieścił gdzieś komunikat, że 
wszystko, co na stronie się znajduje, jest jego włas-
nością chronioną prawem. Prawa autorskie istnie-
ją niezależnie od takich znaków czy informacji. Nie 
trzeba też swojego utworu nigdzie rejestrować ani 
zgłaszać.

Sposoby korzystania z cudzych 
utworów

Warto zapoznać się ze sposobami obchodzenia się z cudzym 
utworem. Za niewłaściwe korzystanie z niego może grozić 

 ®
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W tym dziale znajdziesz informacje na 
temat tego, co zrobić, gdy coś, co kupiłeś, 
mimo że miało działać, nie działa, 
a chcesz, by jednak działało. 

Szczegółowo powiemy tu o takich ciekawostkach, jak:
 •  konsument i wada towaru, 
 •  co to jest reklamacja, a co to gwarancja i jak się 

tym posługiwać,
 •  jak to jest, gdy dokonujemy tzw. zakupów poza  

lokalem i na odległość (np. przez internet), 
a przy tym postaramy się przestrzec przed różnymi haczykami, 
które na Ciebie czekają. 

Jak być konsumentem,  
a nie konsumowanym

Jeżeli robisz zakupy w celu niezwiązanym z działalnością go-
spodarczą, to jesteś konsumentem. Jeśli jednak założyłeś firmę 
i kupujesz coś „na firmę”, to najczęściej będziesz w rozumieniu 
prawa przedsiębiorcą. 
W Twoim wypadku – zasadniczo ciągle jesteś konsumentem, gdy 
kupujesz buty, namiot, łyżwy, kawę, suszarkę do włosów, telefon 
czy karmę dla kota. Obojętnie, jak kupujesz: osobiście w skle-
pie, przez internet, z katalogu czy od akwizytora. Nie ma ogra-
niczeń wiekowych czy dotyczących kwoty, za którą się kupuje. 

Odróżnienie konsumenta od przedsiębiorcy jest 
bardzo ważne, bo tylko konsumentom przysługu-
ją specjalne uprawnienia, i to pod warunkiem, że 
kupują coś od przedsiębiorcy. 
Jeśli więc kupujesz coś od swojego kolegi, który 
nie handluje takimi rzeczami (np. jego stary ro-
wer, komputer itp.), to przepisy o ochronie kon-
sumentów nie będą stosowane. Jeśli jednak ten 
kolega dorabia sobie np. sprzedażą komputerów, 
które sprowadza taniej z zagranicy, to może być 
tak, że będzie uznany za przedsiębiorcę, a wtedy 
jesteś konsumentem. 

Zakupy,  
a raczej kilka 
porad, gdy 
okazały się  
one mało udane

P
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• nie nadaje się do celu, o którym kupujący po-
informował sprzedawcę przy zawarciu umowy, 
a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do ta-
kiego jej przeznaczenia – czyli np. powiedzia-
łeś sprzedawcy, że kupujesz buty na wycieczkę 
w góry i będą wykorzystywane nie tylko jako 
ozdoba podczas zdobywania grani Krupówek, 
na co sprzedawca powiedział: „O, jak najbar-
dziej, najlepszy wybór”, po czym okazało się 
jednak, że podeszwa jest tak śliska, że na szla-
ku pewniej czułbyś się w japonkach, albo kupu-
jesz śpiwór i mówisz, że zamierzasz w nim spać 
podczas wycieczki pod namiot, a temperatura 
w nocy będzie wynosiła około 6°C. Sprzedawca 
mówi: „Świetny wybór, to najcieplejszy śpiwór, 
wytrzymuje nawet mrozy”, po czym okazuje 
się, że całą noc dzwoniliście zębami z zimna, 
a było 15°C,

• został kupującemu wydany w stanie niezu-
pełnym – czyli czegoś brakowało, np. książ-
ka z płytą była bez płyty, buty z zapasowymi 
flekami były bez fleków, namiot był bez śle-
dzi i zapałek, zestaw do samodzielnego robie-
nia sushi nie zawierał połowy elementów wy-
mienionych na opakowaniu itd. 

Rękojmia, czyli sprzedawca 
odpowiada zawsze

Wyobraź sobie, że kupujesz buty, które po miesiącu wyglądają, 
jakby ktoś w nich obszedł co najmniej równik: podeszwa się od-
kleja, a skóra zmatowiała i popękała (zakładamy, że korzysta-
łeś z tych butów zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli nie brały 
udziału w skakaniu po kałużach, przez ognisko i w tym podob-
nych akcjach). Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest 
odszukanie dowodu zakupu, najlepiej paragonu. Wniosek z tego 
jest taki, by zawsze, kiedy coś kupujesz, zabierać ze sobą dowód 
zakupu. Sprzedawca ma obowiązek Ci go wydać.

Oczywiście jeśli kupujesz coś „na firmę” albo od kogoś, kto 
nie jest przedsiębiorcą, też masz prawo do składania rekla-
macji, ale procedura wtedy jest inna. W tym rozdziale opisuje-
my tylko, jak reklamować zakupy zrobione przez konsumenta 
u przedsiębiorcy.

Jako konsument tak samo będziesz reklamo-
wać zwykłe zakupy (np. kupno butów w sklepie) 
i tzw. umowy o dzieło, jeżeli ich rezultatem jest ja-
kaś rzecz ruchoma (np. zamawiasz u stolarza me-
ble do kuchni, u krawcowej uszycie spodni albo 
u speca od hi-fI złożenie wzmacniacza lampowego).  
Jeżeli to, co zamówiłeś, nie jest rzeczą ruchomą 
(np. wgranie nowego softu do telefonu), to proce-
dura reklamacji będzie nieco inna niż tu opisywana.

Wada towaru, czyli o felerach  
i badziewiach 

Pewnie zdarzyło Ci się kupić coś, co się zepsuło w krótkim cza-
sie po zakupie, np. MP3 nie odtwarzała muzyki, na ekranie te-
lefonu pojawiły się martwe piksele, ubranie puściło na szwie 
albo rączka od torby się urwała, gdy zapakowałeś do niej książ-
ki. Taki stan rzeczy nazywa się niezgodnością towaru z umową, 
czyli inaczej wadą.

Niezgodność towaru z umową (wada) może pole-
gać na tym, że kupiony towar:
• nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju 

powinna mieć – czyli np. kalosze nie są nie-
przemakalne, z telefonu nie da się dzwonić, 
toster nie opieka itd.,

• nie ma właściwości, o których istnieniu za-
pewniał sprzedawca – np. sprzedawca mówił, 
że buty są nieprzemakalne, a przemokły przy 
pierwszej mżawce; sprzedawca zaklinał się, że 
plecak wytrzymuje obciążenie 10 kg, a po wło-
żeniu do niego rzeczy ważących 5 kg urwało 
mu się denko itd., 
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