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Odpowiedź na pozew

Działając  imieniem  pozwanej  KOLOROWO  -  PAPIEROWO  sp.  z  o.o. w  Krakowie,  na
podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego potwierdzoną za zgodność z oryginałem
kopię  załączono do nin.  pisma — w odpowiedzi  na pozew doręczony Pozwanej  w dniu
3.02.2022 r. wnoszę o:

1. oddalenie powództwa w całości;
2. orzeczenie  o  kosztach  postępowania,  w  tym  kosztach  zastępstwa  procesowego,

według norm przepisanych;

a ponadto wnoszę o:

3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:
a) projektu  teczki  sporządzonego  przez  Powoda,  załączonego  do  pozwu,  na

okoliczność jego wyglądu i niespełnienia przesłanki twórczości;
b) przesłuchania  w  charakterze  świadka  Jana  Spostrzegawczego  –  specjalisty  ds.

współpracy z projektantami i pozyskiwania towarów u Pozwanej, wezwanie na adres
Pozwanej -  na  okoliczność  funkcjonującego  w  branży  papierniczej  zwyczaju  nie
oznaczania twórców projektów materiałów papierniczych;



c) przesłuchania w charakterze strony Piotra Obrotnego - prezesa zarządu Pozwanej,
wezwanie  na  adres  Pozwanej,  na  okoliczność  poinformowania  Powoda  przed
zawarciem z nim umowy o dzieło o zamierzonym sposobie wykorzystania objętego
umową projektu, na okoliczność pierwotnie krytycznej oceny projektu przez Piotra
Obrotnego oraz powodów zmiany oceny;

d)  wydruku cennika ogłoszeń czasopisma „Branża Papierowa”, na okoliczność kosztu
opublikowania żądanego przez Powoda oświadczenia;

4. rozpoznanie sprawy na rozprawie (art.  1481 § 3 k.p.c.);
5. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Pozwanej.

Zgodnie z dyspozycją art. 132 § 1 k.p.c. oświadczam, że odpis niniejszego pisma został
nadany do pełnomocnika Powoda listem poleconym w dniu 15 lutego 2022 r. 

UZASADNIENIE

Pozwana przyznaje, iż z Powodem łączyła ją umowa o dzieło z dnia 30.06.2020 r., której
poświadczony za zgodność z oryginałem odpis został dołączony do pozwu oraz że umowa
ta  została  wykonana  przez  Powoda,  w  wyniku  czego  powstał  projekt  teczki  ofertowej
załączony do pozwu. Pozwana przyznaje ponadto, że w datach wskazanych w pozwie w
sklepie internetowym Pozwanej dostępne były zeszyty w linię o formacie A4 (numer towaru
CVZZY) i teczki ofertowe (numer towaru CVTTX), o wyglądzie wskazanym przez Powoda i
załączone przez niego do pozwu. Pozwana przyznaje także, iż Piotr Obrotny faktycznie po
otrzymaniu projektu wyraził się krytycznie o przedstawionym przez Powoda projekcie teczki.

Powództwo zasługuje jednak na oddalenie ze względu na fakt, że przednia okładka projektu
teczki wykonanego przez Powoda na podstawie wspomnianej wyżej umowy o dzieło (a tym
bardziej  jego  pozostałe  elementy),  wykorzystywana  przez  Pozwaną  w  ramach  jej
działalności gospodarczej,  nie cechuje się oryginalnością i indywidualnym charakterem, a
więc  nie  stanowi  utworu  chronionego  prawem  autorskim.  W  związku  z  tym  Pozwana
kwestionuje swoją odpowiedzialność nie tylko co do wysokości, ale przede wszystkim co do
zasady i dlatego nie widzi możliwości polubownego załatwienia sporu oraz nie wyrażą zgody
na skierowanie stron do mediacji.

Zgodnie  z  art.  1  ust.  1  pr.  aut.  utworem  jest  każdy  przejaw  działalności  twórczej  o
indywidualnym  charakterze,  ustalony  w  jakiejkolwiek  postaci,  niezależnie  od  wartości,
przeznaczenia  i  sposobu  wyrażenia.  Co  ważne,  prawo  autorskie  nie  przewiduje
domniemania (którego istnienie zdaje się zakładać Powód) ochrony prawnoautorskiej
wszelkich wytworów ludzkiego intelektu.

W  ocenie  Pozwanej  przygotowany  projekt  nie  ma  w  żadnym  zakresie  charakteru
kreacyjnego  (nie  powstał  subiektywnie  nowy  wytwór  intelektu).  Składa  się  z  jednolicie
żółtych płaszczyzn i białego wnętrza, a jego przednia okładka z bardzo typowych elementów
(prostokątów i kwadratów) ułożonych w rzędach, przy czym rozmieszczenie wspomnianych
figur nie daje podstaw aby twierdzić, że nie jest prawdopodobne uzyskanie takiego samego
efektu  przez  inną  osobę,  nawet  tak  samo  wykształconą  i  dysponującą  takimi  samymi
materiałami, która podejmie takie samo wyzwania intelektualne. Jeżeli chodzi o same figury,
należą  one  do  jednych  z  najpowszechniejszych  w  użyciu.  Prostokąty  i  kwadraty  są
najprostszymi  figurami  geometrycznymi,  są  używane  na  co  dzień  w  wielu  utworach  i



wszelkich dziedzinach życia. Należy również zwrócić uwagę na niewyróżniający się wybór
użytych: kolorów tj.  niebieski  oraz żółty.  Kolory te są powszechnie używane oraz znane,
również odcień dobranych kolorów nie jest nietypowy. 

Dowód: projekt teczki.

Jest  to  niezwykle  istotne,  albowiem „Nie  może natomiast  być  uznany  za utwór  i  objęty
ochroną prawa autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umysłowej, któremu brak cech
dostatecznie  indywidualizujących,  tj.  odróżniających  go  od  innych  wytworów podobnego
rodzaju i przeznaczenia.”, a chroniony prawem autorskim „rezultat wysiłku intelektualnego
nie może być rutynowy, standardowy i typowy” (wyrok SN z 13.01.2006 r., III CSK 40/05,
LEX nr  176385).  Jak  trafnie  zauważył  SA  w  Krakowie,  „O  twórczym charakterze  pracy
autora można orzekać przede wszystkim na podstawie oceny właściwości, które przysługują
jego  utworowi  w  porównaniu  z  innymi  produktami  intelektualnymi  (...)  Przesłanka
indywidualności utworu jest spełniona wtedy, gdy elementy jego formy i/lub treści nie są w
pełni wyznaczone przez uprzednio dane elementy należące do domeny publicznej.” (wyrok
SA w Krakowie z 29.10.1997 r., I ACa 477/97, LEX nr 533708). W tym duchu wypowiedział
się także SA w Szczecinie podnosząc,  że  „Ocena,  w jakim stopniu przedmiotowe cechy
produktu  świadczą  o  jego  twórczym  charakterze  i  w  jakim  stopniu  posiada  on  cechy
nowości,  oryginalności,  artyzmu pod  względem  formy,  wymaga wykazania,  iż  konkretny
wyrób (zwłaszcza w wypadku przedmiotów zwykłego, codziennego użytku) istotnie odróżnia
się od pozostałych wyrobów tego rodzaju ze względu na rozwiązania noszące znamiona
wyrazistych, indywidualnych (również dla pewnego rodzaju przedmiotów) cech twórczych”
(post. z dnia 28 grudnia 2006 r., I ACz 1129/06, LEX nr 516576). 

Ponadto,  Powód, który dużo uwagi  poświęcił  w pozwie procesowi powstawania projektu,
ewidentnie (i bezpodstawnie) odnosi wymóg twórczości do samego procesu twórczego, nie
zaś  do  rezultatu  tego  procesu,  podczas  gdy  cecha  twórczości  winna  być  odnoszona
wyłącznie  do  rezultatu  procesu  twórczego. „Cechy  procesu  powstawania  wytworu
intelektualnego nie są wystarczające do wyróżnienia go spośród innych rezultatów pracy
intelektualnej,  nie  wskazują  bowiem  na  jego  swoistość  (zindywidualizowaną  postać)  w
stosunku do znanych,  uprzednio wytworzonych produktów intelektualnych.”  (wyrok SA w
Krakowie  z 29.10.1997 r.,  I  ACa 477/97,  LEX nr 533708).  Pogląd ten jest  powszechnie
wyrażany w doktrynie i judykaturze.

Podsumowują, skoro efekt pracy Powoda nie nosi cech twórczych, a naruszenie praw
autorskich polega na wykorzystaniu twórczych elementów wytworów intelektualnych
innych osób, to w niniejszym stanie faktycznym nie może być mowy o naruszeniu
praw autorskich. W konsekwencji  roszczenia oparte na prawie autorskim nie mogą
zostać uwzględnione, co winno skutkować oddaleniem powództwa w całości.

Jedynie z ostrożności procesowej, na wypadek uznania przez tut. Sąd, że projekt, lub jego
przednia okładka nosi jednak cechy twórcze, podnoszę, co następuje.

Nawet gdyby przyjąć (do czego w ocenie Pozwanej nie ma podstaw), że w niniejszym stanie
faktycznym mamy do czynienia z utworem, to należałoby jednocześnie uznać, że Powód
projektując  na  zamówienie  Pozwanej  teczkę  ofertową  i  przekazując  jej  projekt  udzielił
Pozwanej  jednocześnie  licencji  na  korzystanie  z  projektu  w zakresie  prowadzonej  przez



Pozwaną  działalności  gospodarczej.  Powód  w  dacie  zawierania  umowy  wiedział,  czym
zajmuje się Pozwana,  a w czasie poprzedzającym zawarcie umowy o dzieło rozmowy z
Powodem  prezes  zarządu  Pozwanej  –  Piotr  Obrotny,  wprost  wskazał,  że  zamierza
wykorzystywać projekt teczki w ten sposób, że na jego podstawie będą drukowane teczki
ofertowe  oraz  innego  rodzaju  materiały  papiernicze,  które  będą  inkorporowały  przednią
okładkę  zaprojektowanej  przez  Powoda  teczki  ofertowej.  Piotr  Obrotny  przekazał  także
Powodowi,  że  wyprodukowane  na  podstawie  jego  projektu  teczki  i  inne  materiały
papiernicze  będą  następnie  wprowadzane  do  obrotu  za  pośrednictwem  sklepu
internetowego  kolorowo-papierowo.pl.  Jak  wyżej  przyznano,  Piotr  Obrotny  faktycznie  po
otrzymaniu  projektu  wyraził  się  o  nim  krytycznie,  uznając  go  za  nieatrakcyjny  z  punktu
widzenia  potencjalnego  klienta.  Jednak  następnie  konsultował  przedmiotową  kwestię  z
działem badania opinii klientów, który pozytywnie zaopiniował projekt. 

Dowód: przesłuchanie prezesa zarządu Pozwanej – Piotra Obrotnego.

Skoro więc Powód będąc świadomym zamiaru Pozwanej  co do wykorzystania mającego
powstać projektu zawarł umowę, wykonał ją i projekt przekazał Pozwanej, to należy uznać,
że wyraził  zgodę na takie wykorzystanie,  a więc udzielił  licencji.  Z tego punktu widzenia
kluczowe jest, że prawo autorskie dla udzielenia licencji niewyłącznej nie wymaga żadnej
szczególnej  formy.  Może  być  ona  udzielona  w  formie  ustnej,  ale  także  w  sposób
dorozumiany  –  przez  czynności  konkludentne.  Nie  musi  też  spełniać  żadnych  innych
wymogów, jak na przykład wymienienie pól eksploatacji.

Wobec  powyższego,  nawet  gdyby  uznać,  że  projekt  teczki  lub  którykolwiek  z  jego
elementów  spełnia  przesłanki  objęcia  go  ochroną  prawnoautorską  (do  czego  w  ocenie
Pozwanej nie ma podstaw), to uznać należy, iż jego wykorzystywanie przez Pozwaną nie
mogło naruszyć praw autorskich  majątkowych Powoda,  gdyż Pozwana uzyskała licencję
niewyłączną na jego użytkowanie we wskazanym powyżej zakresie.

Jeśli  zaś chodzi  o prawa osobiste,  to uznać należy,  że rozpowszechnianie  tego rodzaju
wytworów ludzkiego intelektu jak materiały papiernicze, co do zasady następuje anonimowo,
bez wskazania ich twórcy. Jest to zwyczaj, który legitymizuje działania Pozwanej w zakresie,
w jakim usunięto podpis Powoda z wykorzystywanego przez Pozwaną projektu (elementu
projektu). 

Dowód: przesłuchanie Jana Spostrzegawczego.

Ponadto, skoro Powód wiedział, jak jego praca ma być wykorzystywana i godził się na to, to
również – znając oczywisty dla każdego, wspomniany powyżej zwyczaj –  de facto wyraził
zgodę na rozpowszechnianie efektów jego pracy anonimowo.

Zważywszy na powyższe, do poszczególnych roszczeń odnieść się należy także jedynie z
daleko idącej ostrożności procesowej.

Nieadekwatne  pozostaje  żądanie  opublikowania  oświadczenia,  o  którym mowa  w pkt  2
petitum pozwu,  tj.  oświadczenia  w czasopiśmie  „Branża Papierowa”.  Żądanie  to nie  ma
jakiegokolwiek związku z hipotezą Powoda o zaistniałym naruszeniu, gdyż czasopismo to
jest czasopismem zawodowym/branżowym, a zatem kierowanym wyłącznie do specjalistów



z branży poligraficznej i papierniczej - tym samym skierowane jest do zupełnie innego kręgu
odbiorców,  niż  odbiorcy  produktów  Pozwanej.  W  przypadku  przyjęcia  kwestionowanego
założenia  o  naruszeniu  przez  Pozwaną  praw  do  projektu  Powoda  -  sformułowane
roszczenie publikacyjne poprzez nakazanie skierowania oświadczenia wskazanej treści nie
tyle  do klientów Pozwanej,  który  mogli  zapoznać  się  ze  spornym projektem,  lecz  do jej
konkurentów,  innych  specjalistów  branżowych,  jak  również  potencjalnych  pracowników  i
kontrahentów z branży papierniczej,  należy ocenić  jako całkowicie  chybione,  nie mające
adekwatnego związku z zakresem zarzucanego Pozwanej naruszenia. 

Ponadto podnieść jednocześnie należy,  że koszt  publikacji  ww.  oświadczenia,  zgodnie z
cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej  czasopisma jest  zbliżony kwotowo do
dochodzonego przez Powoda zadośćuczynienia (pkt 5 petitum pozwu) i wynosi 6.000 zł. 

Dowód: wydruk cennika ogłoszeń ze strony czasopisma „Branża Papierowa”.

Tym samym, w ocenie Pozwanej,  uwzględnienie przedmiotowego roszczenia stanowiłoby
finansową  represję  w  stosunku  do  Pozwanej.  W  doktrynie,  a  przede  wszystkim  w
judykaturze,  powszechnie  wyrażane  jest  stanowisko,  że  roszczenie  o  publikację
oświadczenia nie może stanowić nadmiernej represji w stosunku do pozwanych z uwagi na
finansowe koszty takiej publikacji. 

Co do upoważnienie Powoda do opublikowania treści oświadczenia, o którym mowa w pkt 2
petitum pozwu na koszt  Pozwanej w przypadku niewykonania  obowiązku zamieszczenia
oświadczenia przez Pozwaną lub też w przypadku, gdyby Pozwana złożyła oświadczenie o
innej  treści  bądź formie  niż  nakazana podnieść  należy,  że  upoważnienie  wierzyciela  do
zastępczego wykonania czynności zastępowalnej na koszt dłużnika należy do kompetencji
sądu rejonowego działającego jako organ egzekucyjny podejmujący czynności zmierzające
do  realizacji  tytułu  wykonawczego;  czynności  egzekucyjnych  nie  wykonuje  sąd
przeprowadzający postępowanie rozpoznawcze (tak SN w uchwale z 28 czerwca 2006 r., III
CZP 23/06, OSNC 2007/1/11).

Z kolei roszczenie ujęte w pkt 4 petitum pozwu, obejmujące nakazanie Pozwanej publikacji
treści orzeczenia wydanego w niniejszej sprawie na jej stronie internetowej, wykracza poza
zakres dyspozycji  art.  79 ust.  2 pr.  aut.  Odnosi się on wyłącznie do publikacji  w prasie,
którego  to  kryterium  nie  spełnia  strona  internetowa  Pozwanej,  a  nadto  pojęcie
„wielokrotności”  publikacji  nie  może  odnosić  się  do  rozpiętości  czasowej  publikacji
oświadczenia przez określony czas (tak m.in. wyrok SN z 9 października 2014 r.,  LEX nr
1573966.). 

Co do zaś żądania zadośćuczynienia,  to zwrócić należy uwagę, że jego zasądzenie jest
możliwe  tylko,  gdy  naruszenie  jest  zawinione.  Zważywszy  na  wspomniane  wyżej
uzasadnione  przekonanie  Pozwanej,  że  Powód  wyraził  zgodę  na  anonimowe
rozpowszechnienie efektów jego pracy, nie można mówić nie tylko o bezprawności (o czym
była mowa powyżej), ale tym bardziej o zawinieniu. Tym samym wykluczona jest możliwość
uwzględnienia  roszczenia  o  zapłatę  zadośćuczynienia.  To  samo  należy  odnieść  do
roszczenia  o  zapłatę  na  rzecz  Fundacji  „Na  Pomoc  Młodym  Twórcom”  z  siedzibą  w
Krakowie. Nie  bez znaczenia  jest  także fakt,  że  Powód „przypomniał”  sobie  o  rzekomej
krzywdzie  po ponad roku od pozyskania  wiedzy o tym, że Pozwana wprowadza sporne



materiały papiernicze do obrotu. Świadczy to dobitnie o tym, że nawet czysto subiektywnie
odczuwana  przez  Powoda  krzywda jest  co  najwyżej  minimalna,  o  ile  w  ogóle  działanie
Pozwanej  wywołały  u  niego  jakiekolwiek,  choćby  subiektywne,  odczucie  krzywdy,  co
uzasadnia odmowę przyznania zadośćuczynienia.

Nie ma także podstaw do przyjęcia, że roszczenia te stają się wymagalne od dnia wniesienia
powództwa. 

Co więcej,  nie  jest  możliwe  kumulowanie  roszczenia  o  zadośćuczynienie  i  o  zapłatę na
określony cel społeczny.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

Za Pozwaną pełnomocnik
radca prawny Adam Skuteczny

/odręczny podpis/

Załączniki:
1/ pełnomocnictwo.


