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PRAWO
system norm prawnych, czyli zespół dyrektyw postępowania

ujętych w przepisy prawne

PRAWO PUBLICZNE
reguluje stosunki, w których

przynajmniej po jednej stronie
występuje organ państwa

powołany do realizowania interesów
publicznych (władcza pozycja organu)

PRAWO PRYWATNE
reguluje stosunki, w których

występują równorzędne podmioty
(brak możliwości jednostronnego

wpływania jednego podmiotu na sytuację
prawną drugiego podmiotu)

GAŁĘZIE PRAWA
uporządkowane podzespoły

norm prawnych



GAŁĘZIE PRAWA – PODZIAŁ ZE WZGLĘDU
NA METODĘ REGULACJI

KONSTYTUCYJNE

ADMINISTRACYJNE

KARNE RODZINNE

PRACY

CYWILNE

FINANSOWE

PRAWO



GAŁĘZIE PRAWA – PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA 
PRZEDMIOT REGULACJI (PRZYKŁADY)

AUTORSKIE

UPADŁOŚCIOWE

BUDOWLANE UBEZPIECZENIOWE

ROLNE

PODATKOWE

BANKOWE

PRAWO



ŹRÓDŁA PRAWA
(art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

Akty prawa miejscowego

Rozporządzenia

Ratyfikowane umowy
międzynarodowe

Ustawy

Konstytucja



KONSTYTUCJA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

• najważniejszy akt prawny (tzw. ustawa zasadnicza)
• wyznacza podstawowe prawa i obowiązki, a także najważniejsze 

zasady obowiązujące w państwie
• uchwalona w dniu 02 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie 

Narodowe (organ składający się z posłów i senatorów obradujących 
wspólnie)

• zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum przeprowadzonym 
w dniu 25 maja 1997 r.

• weszła w życie 17 października 1997 r.
• złożona z Preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 artykuły



Czy wiesz, że ….

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej była 
zmieniana od chwili jej wejścia w życie 

zaledwie 2 (dwa) razy!
(zmiany dotyczyły możliwości ekstradycji 

obywatela polskiego oraz biernego prawa 
wyborczego do Sejmu i Senatu)

(dla przykładu kodeks karny, który wszedł w życie w dniu 01 września 1998 r. był
nowelizowany ok. 90 razy)



USTAWY

• podstawowe akty prawne o charakterze 
powszechnie obowiązującym

• ustawy o szczególnie istotnym znaczeniu 
nazywane są kodeksami

• uchwalane z inicjatywy ściśle określonych 
podmiotów i w ściśle określonej procedurze

• przedmiotem ustawy może być w zasadzie każda 
sprawa, przy czym niektóre sprawy mogą być
regulowane wyłącznie ustawą (np. w zakresie 
ponoszenia ciężarów publicznych)



Czy wiesz, że ….

• najdłuższą ustawą w naszym kraju jest ustawa z dnia 
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
(obecnie liczy ona 1217 artykułów)

• najstarszą, obowiązującą do dnia dzisiejszego ustawą
w Polsce jest ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców



Pozostałe źródła prawa

Ratyfikowane umowy międzynarodowe
(umowy międzynarodowe, na związanie się
którymi została wyrażona specjalna zgoda)

Rozporządzenia (akty prawne, które
wskazują, jak wykonywać ustawę) 

Akty prawa miejscowego (akty prawne
obowiązujące na danym terenie)



Czy wiesz, że ….

Uchwalone w 2016 roku 2306 aktów prawnych 
najwyższej rangi, tzn. ustaw i rozporządzeń, miało 
objętość niespełna 32 tys. stron maszynopisu.
Zakładając, że na przeczytanie jednej strony maszynopisu 
tekstu prawnego potrzeba średnio 2 minuty, to przeciętny 
obywatel, chcąc być na bieżąco ze zmianami w polskim 
prawie, musiałby poświęcić każdego dnia roboczego na 
czytanie nowo przyjętych aktów prawnych 4h i 17 minut.
W całym roku daje to blisko 64 tys. minut, czyli 1063 
godziny, czyli aż 44 doby.

(źródło: http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2017/02/BarometrPrawa_GT2017.pdf)



Stanowienie nowego prawa w Polsce
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Liczba stron nowych aktów prawnych, które weszły w życie w
poszczególnych latach (źródło: barometrprawa.pl)



Czy ilość prawa idzie w parze z jego jakością?
(absurdy prawne)

• w 2000 roku chiński rząd uchwalił zakaz używania konsoli do 
gier, aby zapobiec marnowaniu czasu przez młodzież (został

uchylony po 14 latach)

• w Arabii Saudyjskiej obowiązuje zakaz świętowania 
Walentynek (za złamanie zakazu grozi m.in. kara chłosty)

• od 1992 roku w Singapurze import i sprzedaż gumy do żucia 
są nielegalne (zakaz wprowadzono w celu utrzymania miejsc 

publicznych w czystości)

• w Wielkiej Brytanii wyzionięcie ducha w budynkach 
Parlamentu jest prawnie zabronione (nie wiadomo dokładnie, 
jak Brytyjczycy zamierzają ścigać za złamanie tego prawa)



Czy ilość prawa idzie w parze z jego jakością?
(absurdy prawne)

• w Tanzanii maksymalna długość włosów, jaką można 
posiadać wynosi 36 centymetrów (dotyczy to także kobiet)

• na Alasce nie można budzić niedźwiedzi w celu zrobienia im 
zdjęcia

• na Florydzie na słonia pozostawionego na parkingu trzeba 
wykupić dodatkowy bilet

• w Wielkiej Brytanii znaczki pocztowe z Królową nie mogą być
przyklejane „do góry nogami”



Zawody prawnicze

Radca prawny

Adwokat

Komornik

Notariusz

Prokurator

Sędzia



Radca prawny

• świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną (polegającą w 
szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, 
sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów 
aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i 
sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy)

• zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej 
(w tym m.in. poufności, zakazu reklamy)

• jest członkiem samorządu zawodowego (przynależność ta 
ma charakter obowiązkowy)

• w sądzie używa czarnej togi z niebieskim żabotem
• w styczniu 2016 r. liczba radców prawnych wykonujących 

zawód wynosiła ponad 30 tys.



Toga radcy prawnego



Aplikacja radcowska, czyli jak zostać radcą prawnym

• Nabór na aplikację radcowską przeprowadza się w drodze egzaminu 
wstępnego (polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 
pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna 
jest prawidłowa; pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje 
kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów);

• Celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i 
samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego, w szczególności 
wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, 
sporządzania pism, umów i opinii prawnych;

• Aplikacja radcowska rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa trzy 
lata (według ustalonego programu szkolenia);

• Aplikacja radcowska jest odpłatna (opłata roczna jest równa 2,6-krotności 
minimalnego wynagrodzenia za pracę – w 2018 r. było to 5460 zł);

• Egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego 
kandydata do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy 
prawnego; składa się z pięciu części pisemnych.



Zdawalność - egzamin wstępny na aplikację radcowską
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Adwokat

• świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną (polegającą w 
szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, 
sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów 
aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i 
sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy)

• zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej 
(w tym m.in. poufności, zakazu reklamy)

• jest członkiem samorządu zawodowego (przynależność ta 
ma charakter obowiązkowy)

• w sądzie używa czarnej togi z zielonym żabotem
• obecnie liczba adwokatów wykonujących zawód wynosi 

niecałe 17 tys.



Toga adwokata



Czy wiesz, że ….

• kompetencyjnie nie ma obecnie żadnej  
różnicy pomiędzy zawodem radcy prawnego    
a zawodem adwokata

• radcowie prawni, inaczej niż adwokaci, mogą
być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

• Dzień Radcy Prawnego obchodzony jest 6 
lipca (w rocznicę uchwalenia ustawy)



Sędzia

• funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w 
sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów

• w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega 
tylko Konstytucji oraz ustawom (art. 178 § 1 Konstytucji)

• jest powoływany na czas nieoznaczony (art. 179 
Konstytucji)

• zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej
• w sądzie używa czarnej togi z fioletowym żabotem
• w Polsce jest obecnie ok. 10 tys. sędziów



Toga sędziego



Ewidencja spraw w sądach powszechnych
(źródło: https://isws.ms.gov.pl)
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Prokurator

• stoi na straży prawa, zajmując się wykrywaniem i 
ściganiem przestępstw, a także wnoszeniem i popieraniem 
aktów oskarżenia (oskarżyciel publiczny)

• może występować w sprawach cywilnych i 
administracyjnych, gdy wymaga tego interes społeczny

• w sądzie używa czarnej togi z czerwonym żabotem
• w Polsce jest ok. 6 tys. prokuratorów



Toga prokuratora



Notariusz

powołany do dokonywania 
czynności, które powinny 

mieć formę aktu 
notarialnego (np. umowa 
sprzedaży nieruchomości)

Komornik sądowy

zadaniem komornika 
sądowego jest przymusowe 

wykonywanie 
rozstrzygnięć zapadłych w 

orzeczeniach sądowych



Rynek usług prawnych w opinii Polaków

• Polacy niechętnie korzystają z pomocy prawników 
(badania pokazują, że ok. 70-80% Polaków nie korzysta z 
takiej pomocy), przy czym zdecydowana większość
twierdzi, że nie ma takiej potrzeby (barierą nie jest dostęp 
do prawnika, ani cena usług)

• średnio w Unii Europejskiej 1 prawnik (radca prawny, 
adwokat) przypada na 431 mieszkańców, w Polsce 1 
prawnik przypada na 728 mieszkańców

• Polacy nie dostrzegają znaczenia pomocy prawnika w 
codziennym życiu, zwracają się po pomoc do prawnika, 
gdy sprawa mocno się skomplikuje





Nieodpłatna pomoc prawna na terenie             
powiatu brodnickiego udzielana jest w 2019 r. 

w trzech punktach:
1) Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się

w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy, przy ul. 
Kamionka 18 (pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie 
prawni) – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 12

2) Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się
w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy, przy ul. 
Kamionka 18 (pomocy prawnej udziela Zaborskie Towarzystwo 
Naukowe) – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13 – 17

3) Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 16 znajdującym się
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, przy 
ul. Głównej 28 (pomocy prawnej udziela Zaborskie Towarzystwo 
Naukowe) – czynny: w poniedziałki i wtorki w godz. 9 – 13, w 
środę, czwartek i piątek w godz. 13 – 17 



Prawo w praktyce



CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Korzystając z internetu wielu użytkowników 
wykorzystuje jego możliwości i zawartość do 

zdobywania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności, 
nawiązywania kontaktów, nauki, wykonywania pracy 
zarobkowej itp. Takie działania użytkowników są jak 

najbardziej zgodne z prawem.
Istnieje jednak ogromna liczba osób, które w 

większości przypadków świadomie wykorzystują
sieć internetową do łamania prawa.



Cyberprzestępstwa
to zbiorcze określenie wszelkiej działalności 

przestępczej odbywającej się za pomocą komputerów 
lub w Internecie. Przestępcy stosują różne metody i 
narzędzia, takie jak wyłudzanie danych (phishing), 

wirusy, oprogramowanie typu spyware lub 
ransomware oraz socjotechniki. Ich celem często jest 

kradzież danych osobowych lub oszustwo.



Przykłady cyberprzestępstw

• uzyskiwanie bez opłat komercyjnego oprogramowania
• uzyskiwanie kodów – numerów seryjnych, służących odblokowaniu płatnych 

programów (tak, aby działały one w pełnej wersji, bez żadnych ograniczeń)
• nielegalna wymiana utworów chronionych prawami autorskimi – głównie muzyki, 

filmów, gier, programów i innych (najczęściej za pośrednictwem sieci P2P)
• przełamywanie zabezpieczeń i dokonywanie włamań na cudze konta, w tym na 

konta pocztowe, konta w różnych serwisach jak Facebook, Allegro, eBay, itp.
• sprzedaż za pośrednictwem serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych fikcyjnych 

przedmiotów, celem wyłudzenia korzyści majątkowej – popularnie nazywane 
„oszustwem”

• zniesławienie (lub znieważenie) osoby za pomocą środków masowego 
komunikowania się

• uporczywe nękanie (tzw. stalking)
• stworzenie wiernej kopii strony internetowej celem uzyskania poufnych danych np. 

strony banków, proces popularnie nazywany Phishingiem
• instalacja i używanie programów szpiegujących np. Trojany, Keylogery
• kradzież sygnału telewizyjnego
• rozpowszechnianie materiałów dot. pornografii z udziałem nieletnich



Odpowiedzialność karna

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)



Art. 1 ust. 1 prawa autorskiego
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia 

(utwór).
Art. 4 prawa autorskiego

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;

2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

4) proste informacje prasowe.



Prawnoautorską ochroną objęte są zatem 
przeróżne dzieła naukowe, artystyczne, 
literackie, architektoniczne, programy 

komputerowe, itp.
Utworem w rozumieniu prawa autorskiego może 

więc być także wykład, prezentacja 
multimedialna, strona www, program 

edukacyjny, komiks, projekt wnętrza i inne.



Nie może być uznany za utwór i objęty
ochroną prawa autorskiego taki przejaw

ludzkiej aktywności umysłowej, któremu brak 
cech dostatecznie indywidualizujących, to
jest odróżniających go od innych wytworów

podobnego rodzaju i przeznaczenia (wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r., III CSK 

40/05, LEX nr 176385)



Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego w 
wersji ukończonej, jak i w postaci 

nieukończonej, a twórcy przysługuje ochrona 
niezależnie od spełnienia jakichkolwiek 

formalności. Oznacza to, że prawnoautorską
ochroną objęte są np. szkice, projekty utworu 

nieukończonego.

Ochroną może być objęty wyłącznie sposób 
wyrażenia. Nie są objęte ochroną: pomysły, 

odkrycia, idee, metody działania, itp.



Art. 8 prawa autorskiego

1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym 

charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo 
podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku 

z rozpowszechnianiem utworu.

Osoba, która przy tworzeniu obiektu fotograficznego wykonuje tylko 
czynności techniczne obsługi sprzętu fotograficznego ściśle wg 
wskazówek twórcy, nie jest współtwórcą utworu (wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 05 lipca 2002 r., III CKN 1096/00, LEX nr 81369)



Art. 23 prawa autorskiego

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już
rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku 

osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według 
cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-

urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz 
danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to 

własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem 
zarobkowym.

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z 
pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób 
pozostających w związku osobistym, w szczególności 

pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.



Dozwolony użytek osobisty (aspekty praktyczne)

• Korzystanie z cudzej twórczości będzie mieściło się w ramach dozwolonego użytku 
prywatnego tylko wtedy, gdy takie korzystanie będzie dotyczyło utworu już
rozpowszechnionego (a więc w jakikolwiek sposób udostępnionego publicznie za 
zezwoleniem jego twórcy), kręgu osób pozostających ze sobą w związku osobistym 
(pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego), wykorzystywanie 
będzie nieodpłatne i nie będzie służyło celom komercyjnym (zarobkowym);

• Za grupę będącą w stosunkach towarzyskich nie będzie można uznać grupy 
nieznających się bliżej użytkowników, np. serwisu społecznościowego;

• Dozwolony użytek osobisty nie może służyć celom komercyjnym korzystającego 
(np. posługiwanie się cudzym tekstem do celów związanych z promowaniem 
działalności gospodarczej);

• Oznacza to, że posiadany legalnie film czy muzykę można przegrać na płytę (o ile 
nie prowadzi to do złamania zabezpieczenia) i użyczyć rodzinie bądź przyjaciołom;

• Wolno na własne potrzeby zrobić kopię artykułu lub fragmentu podręcznika;
• Nie jest natomiast dopuszczalne skopiowanie plików mp3 czy artykułu i 

umieszczenie na własnej stronie internetowej.



Dozwolony użytek osobisty nie ma charakteru 
bezwzględnego !

Możliwość powołania się na dozwolony użytek 
osobisty nie dotyczy w szczególności korzystania       

z programów komputerowych
(art. 77 prawa autorskiego)

Nie można zatem użyczać innym osobom zakupionego wcześniej 
programu komputerowego, czy też wykorzystywać fragmentów cudzego, 
już rozpowszechnionego programu komputerowego do celów osobistych.



Czy wiesz, że …

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na 
nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia 

zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała 
umówioną zapłatę za pozowanie.

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w 

związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w 
szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.



Naruszeniem praw autorskich skutkującym 
odpowiedzialnością karną jest m.in.:

 przywłaszczanie sobie autorstwa albo wprowadzanie w błąd 
co do autorstwa całości lub części cudzego utworu (plagiat),

 rozpowszechnianie cudzego utworu w wersji oryginalnej albo 
w postaci opracowania bez podania nazwiska lub pseudonimu 
twórcy, jak również publicznie zniekształcanie takiego utworu,

 bezprawne rozpowszechnianie,
 bezprawne utrwalanie lub zwielokrotnianie,
 obrót nielegalnymi kopiami.



Odpowiedzialność karna

Art. 115 (przywłaszczenie praw autorskich)
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w 

błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu 
albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 3.

(przykład: skopiowanie ze strony internetowej jakiegoś artykułu 
chronionego prawem i przedstawienie go bez zezwolenia twórcy 

na lekcji języka polskiego z podaniem siebie jako autora)



Odpowiedzialność karna

Art. 116 [Rozpowszechnianie utworu bez pozwolenia]
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom 

rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w 
postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, 

wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(przykład: ściąganie za pośrednictwem P2P, przy automatycznym 
rozpowszechnianiu chronionych utworów, albo umieszczenie bez 

zezwolenia chronionych utworów w ogólnodostępnej sieci internetowej i 
umożliwienie ich ściągnięcia osobom odwiedzającym)



Na naruszenie autorskich praw osobistych nie może się
powoływać autor utworu zmiksowanego, jeżeli zmiksowanie tego 

utworu odbyło się w miejscu do tego przeznaczonym (np. 
dyskoteka, klub), którego właściciel lub osoba wykonująca prawo 

własności miała ważną umowę licencyjną na publiczne 
wykonywanie utworów. Do takiego naruszenia dochodzi w 
przypadku braku takiej umowy licencyjnej lub publikacji 

zmiksowanych przez discjockeya utworów.

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05 marca 2002 r., II KKN 
341/99, LEX nr 53346)



Odpowiedzialność karna

Art. 117 [Nielegalne utrwalanie oraz zwielokrotnianie]
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu 
rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w 

wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne 
wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

(przykład: sporządzenie bez zezwolenia wielu kopii tego samego utworu, np. 
filmu, a następnie ich sprzedaż)



Odpowiedzialność karna

Art. 118 [Paserstwo w zakresie praw autorskich]
1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący 

nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, 
wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez 
uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga 

w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w 
jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5.

(przykład: nabycie odpłatnie lub przyjęcie bez opłaty kopii płyt z zawartością
chronionych prawem filmów nagranych na nośnikach DVD-R)



Uprawniony, którego autorskie 
prawa majątkowe zostały naruszone, 

może żądać od osoby, która 
naruszyła te prawa naprawienia 

wyrządzonej szkody.

(art. 79 ust. 1 pkt 3 prawa autorskiego)



Ściganie przestępstw określonych w art. 
116 ust. 1, art. 117 ust. 1 i art. 118 ust. 1 
następuje na wniosek pokrzywdzonego

(art. 122 prawa autorskiego)

Przepis ten nie obejmuje przestępstwa 
określonego w art. 115 prawa autorskiego



Odpowiedzialność karna

Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.)



Art. 212 [Zniesławienie]
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie 
postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej 
lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu 

lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą

środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Środkami masowego komunikowania będą wszystkie środki, których 
działanie sprowadza się do masowego przekazywania rozmaitych treści 

(prasa, radio, telewizja, książka, film, Internet).

(przykład: Jan Uczciwy opublikował na Facebooku post, w którym 
stwierdził, że jego sąsiad Marian Sprytny nie płaci podatków, a w 

rzeczywistości Marian Sprytny nie posiada żadnych zaległości podatkowych)



Art. 216. [Zniewaga]
§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej 

nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej 
dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego 

komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

O tym, czy zachowanie miało charakter znieważający, decydują dominujące 
w społeczeństwie oceny i normy obyczajowe, a nie subiektywne 

przekonanie osoby rzekomo znieważonej.

(przykład: Zygmunt Nieznośny umieścił na Twitterze wpis o Marku 
Spokojnym, że jest on zboczeńcem)



Samo „lajkowanie” obraźliwych 
treści nie wyczerpuje znamion 

przestępstwa, choć w niektórych 
krajach (np. w Szwajcarii) takie 

zachowanie może rodzić
odpowiedzialność karną



Przestępstwa zniesławienia i 
znieważenia mogą rodzić także 

odpowiedzialność cywilną z 
tytułu naruszenia dóbr 

osobistych



Art. 23 kodeksu cywilnego
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, 

swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica 
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, 

wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego 
niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24 kodeksu cywilnego
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może 
żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie 

dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się
naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w 

szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w 
odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on 

również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy 
pieniężnej na wskazany cel społeczny.



Art. 267 [Bezprawne uzyskanie informacji]

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego 
nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się

do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając
elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne 

jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przedmiotem ochrony jest informacja zabezpieczona przed dostępem do niej
osób trzecich dla których nie jest przeznaczona. Sprawca musi pokonać

zabezpieczenia polegające na usunięciu wszelkich przeszkód jak np. hasło 
dostępu. Przy popełnieniu tego przestępstwa nie jest

konieczne aby sprawca zapoznał się z treścią informacji.



Art. 278 [Kradzież]
§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz 
ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby 

uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Kradzież programu komputerowego następuje wówczas gdy sprawca uzyskuje 
program bez zgody osoby uprawnionej. Uzyskanie programu komputerowego 
to każde zachowanie sprawcy mające na celu wejście w posiadanie cudzego 
programu komputerowego. Przestępstwo to może być ale też niekoniecznie, 

popełnione poprzez kradzież nośnika na którym zapisany jest program.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


