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1. Wprowadzenie. 
2. Trochę definicji i ogólna charakterystyka tematu. 
3. Historia, czyli jak do tego doszło. 
4. Dlaczego pobieramy nielegalne treści? 
5. A co na to polski rynek książki elektronicznej? 
6. A ja myślę, że… 
7. Podsumowanie. 

 



Wprowadzenie 
 Spór o ACTA (2012) – problem piractwa 
 pojawia się w szerszym kontekście. 
 Muzyka, filmy, programy i książki wobec Internetu 

jako nowego medium: 
- serwisy streamingowe; 
- model sprzedaży typu SaaS (Software as a Service); 
- Steam firmy Valve Corporation. 



Definicje 
 Różne nazwy: piractwo komputerowe, 
 medialne, cyfrowe, nieformalny obieg 
 treści, „zabronione kopiowanie” 
 („prohibited copying”) lub „bezprawne kopiowanie” 
 („unauthorized copying”) itp. 
 działalność „polegająca na nielegalnym kopiowaniu 
 i posługiwaniu się własnością intelektualną 

(programami komputerowymi, muzyką, filmami itp.) 
bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia 
odpowiednich opłat” (Wikipedia) 



Definicje cd. 
 Prawo autorskie - „ogół praw przysługujących autorowi 

utworu (lub innemu uprawnionemu podmiotowi) 
upoważniających go do decydowania o eksploatacji 
utworu i czerpaniu z niej korzyści finansowych” 
(Wikipedia) 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, art. 23 



Historia prawa autorskiego 

1. Starożytność: 
- wartość dzieła = wartość materiałów niezbędnych 
 do jego utrwalenia; 
 
- dla artystów liczyła się przede wszystkim sława i uznanie; 
- system patronatu. 
 
2. Średniowiecze: 
- łaska boża – dzięki niej powstaje utwór;  
- autor  - pośrednik między Bogiem a odbiorcami; 
- system patronatu. 
 



Historia prawa autorskiego cd. 
Okres przywilejów drukarskich - początek 

kształtowania się systemu prawa autorskiego (przełom 
XIV i XV wieku): 

- wynalezienie i upowszechnienie druku; 
- drukowanie książek jako kosztowny proces; 
- rywalizacja o przywileje na wyłączność drukowania 

określonych dzieł; 
- przywileje chronią interesy drukarzy, księgarzy 
 i wydawców, a nie samych autorów. 



Historia prawa autorskiego cd. 
Statut Królowej Anny - 10 kwietnia 1710, Anglia. 
 Akt o poparciu wiedzy, przez przyznanie autorom 
 i nabywcom kopii wydrukowanych książek praw 
 do takich kopii, na wskazany niżej okres czasu: 
- przejście z systemu przywilejów do systemu praw 

autorskich; 
- okres ochronny dla autora – wyłączność na 

drukowanie i czerpanie korzyści materialnych; 
- chęć regulacji handlu drukarskiego i przełamania 

monopolu Stationer's Company. 



Historia prawa autorskiego cd. 
Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich 
 i artystycznych z dnia 4 maja 1896 ( kilkakrotnie 

uzupełniana) i Akt paryski Konwencji berneńskiej 
 o ochronie dzieł literackich i artystycznych 
 z 24 lipca 1971: 
- pierwsza umowa międzynarodowa ujednolicająca 

prawo autorskie między krajami, które ją podpisały; 
- najważniejsze zasady konwencji: asymilacji, 

automatyzmu, minimalnej ochrony; 



Historia prawa autorskiego cd. 
Ustawy międzynarodowe poza Konwencją berneńską: 
 Powszechna Konwencja o Prawie Autorskim podpisana 

w 1952 r. w Genewie 
 Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, 

producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych  
 z 1964 r. zwana Konwencją rzymską 
 
Prawo autorskie w Polsce 
 28 stycznia 1920 – Polska przystąpiła do Konwencji 

berneńskiej 
 ustawy o prawie autorskim w Polsce: 1926 (nowelizacja  
 w 1935), 1954 i obowiązująca do dziś Ustawa o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku 



Początki piractwa - książki 
 1695 r. - wygaśnięcie w Anglii Ustawy o licencjach, 

drukarze i księgarze zrzeszeni w Stationer's Company 
zostali pozbawieni monopolu na wydawanie dzieł, 
konkurencja = PIRACI 
 Henry Hill – największy pirat tamtego okresu, 

przedrukował ok. 250 tys. egzemplarzy popularnych 
książek, motto na książkach: „Z korzyścią dla ubogich”, 
popularyzacja czytelnictwa 

 
 

 
 



Piractwo - uwarunkowania 
1. Dostępność (nielegalna kopia a oryginał): 
- brak możliwości pozyskania oryginału; 
- uciążliwe zabezpieczenia (DRM, SaaS itp.); 
- popularność = większa możliwość dotarcia do dzieła; 
- proste sposoby pobierania nielegalnych treści; 
- większa ilość dostępnych tytułów; 
- czas oczekiwania. 



Piractwo – uwarunkowania cd. 
2. Nieznajomość prawa: 
- brak chęci poznania obowiązujących norm prawnych; 
- niewystarczająca edukacja społeczeństwa. 
3. Ogólna sytuacja ekonomiczna. 
4. Wysokie ceny dóbr kultury. 
5. Niejednoznaczność przepisów prawnych. 
6. Mentalność społeczeństwa. 
7. Różne stanowiska/poglądy wobec piractwa. 



Źródło: M. Filiciak, J. Hofmokl, A. Tarkowski, Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań, s. 63. 



Piractwo a rynek książki elektronicznej w Polsce 
 Polski rynek e-booków w liczbach. 
 Główne czynniki hamujące rozwój rynku: 
- ceny e-booków 
 (zawyżony VAT, polityka wydawnicza); 
- nieformalny obieg książek elektronicznych. 
 Straty? 
 Piractwo książek elektronicznych 
 – próby analizy statystycznej. 



Źródło: M. Filiciak, J. Hofmokl, A. Tarkowski, Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań, s. 36. 



Stanowiska/poglądy wobec piractwa 

 Wydawcy, dystrybutorzy 
 i inni pośrednicy. 

 
 Użytkownicy dóbr kultury. 
 
 Twórcy. 



? 
nieformalny obieg 

książki  
piractwo 

zabronione/bezprawne 
kopiowanie 

„dzielenie się 
informacją 
z sąsiadem” 

kradzież 



Źródła grafik 
 Slajd 2: PCWorld (http://www.pcworld.com/article/185335/ebook_piracy.html) 
 Slajd 3: logotypy pochodzą z prezentowanych przez nie serwisów 
 Slajd 4: Richard Stallman – Spider’s Web 

(http://www.spidersweb.pl/2015/05/richard-stallman.html); pirat przy laptopie – 
Skoobi (http://skoobi.net/tag/piracy-ebook-piracy/) 

 Slajd 5: piractwo vs prawa autorskie  - emaze 
(https://www.emaze.com/@AOWLWZCW/Copyright-and-Piracy-IT-PPT);  
fragment ustawy – Internetowy System Aktów Prawnych 
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083); rysunek z dymkiem 
– OEIiZK (http://pa.ok.oeiizk.waw.pl/) 

 Slajd 6: zwój – Edukacja Muzealna 
(http://www.muzeum.elblag.pl/edukacja/skrzynie/starozytny_rzym/); posąg Nike 
– Wikipedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Nike_z_Samotraki); manuskrypt – 
Wikipedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Iluminacja_ksi%C4%85%C5%BCki) 

 Slajd 7: Jan Gutenberg - Wikipedia 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg); karta z dzieła Mikołaja 
Kopernika – Wikipedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Haller) 

 Slajd 8: Wikipedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Stuart; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Anne) 
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Źródła grafik cd. 
 Slajd 10: Mój zeszyt - informatyka – blogger (http://ania-

informatyka.blogspot.com/2012/09/1.html) 
 Slajd 11: własna kompozycja 
 Slajd 12: czytnik z kłódką – The Digital Reader (https://the-digital-

reader.com/2013/03/01/new-service-offers-watermark-drm-so-authors-and-
publishers-can-build-indie-ebookstores/); DRM – SlideShare 
(https://www.slideshare.net/SureshKhutale/digital-rights-management-ppt); SaaS 
– Georgia Tech (https://ai.oit.gatech.edu/software-service) 

 Slajd 13: OpenClipart (https://openclipart.org/detail/174667/pay-what-you-want) 
 Slajd 15: wykres – Virtualo.pl (http://virtualo.pl/raport_o_rynku_pdf); łupią ale 

kupią - B. Chaciński, Łupią, ale kupią, „Polityka” 2012, nr 6 (skan z artykułu) 
 Slajd 17: piractwo to kradzież – YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=6WG1U80aW5U); legalne ebooki (screen ze 
strony) – Virtualo.pl (http://virtualo.pl/?go=legalne_ebooki); Jakub Ćwiek – 
Kawerna (http://www.kawerna.pl/aktualnosci/arcywazne/item/3539-jakub-cwiek-
o-piractwie-internetowym.html) 
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Dziękujemy za 
uwagę. 
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