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Pozew 
o ochronę praw autorskich

Działając  w  imieniu  powoda  Krzysztofa  Kreatywnego,  na  mocy  udzielonego  mi
pełnomocnictwa, które przedkładam w załączeniu, niniejszym wnoszę o:

1. nakazanie  KOLOROWO - PAPIEROWO sp. z o.o.  z siedzibą  w Krakowie (dalej:
Pozwana) zaniechania  oferowania  do  sprzedaży  i  wprowadzania  do  obrotu  teczek
ofertowych oraz zeszytów w formacie A4, których przednia okładka przedstawia pięć
rzędów figur geometrycznych, przy czym w:

 pierwszym  rzędzie  znajdują  się  trzy  prostokąty  ułożone  dłuższym  bokiem
wzdłuż krótszego boku teczki: żółty, zielony, żółty;

 drugim rzędzie znajdują się trzy kwadraty: niebieski, żółty, niebieski;
 trzecim rzędzie znajdują się trzy kwadraty: żółty, niebieski, żółty;
 czwartym rzędzie znajdują się trzy kwadraty: niebieski, żółty, niebieski
 piątym rzędzie znajdują się trzy prostokąty ułożone dłuższym bokiem wzdłuż

krótszego boku teczki: żółty, zielony, żółty;

2. nakazanie Pozwanej, na jej koszt, opublikowania w czasopiśmie „Branża Papierowa”
w dziale „Wydarzenia”, jako ogłoszenie płatne, przy użyciu czcionki nie mniejszej niż
15 Times New Roman, w formie jednorazowej publikacji, w terminie 30 dni od daty
uprawomocnienia  się  orzeczenia,  obramowanego  i  widocznego  ogłoszenia  o
powierzchni 210 x 104 mm, składającego się wyłącznie z następującej treści:



Kolorowo -  Papierowo  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie przyznaje,  że  naruszyła
przysługujące  Krzysztofowi Kreatywnemu prawa autorskie: majątkowe i osobiste do
projektu teczki ofertowej, poprzez oferowanie i wprowadzanie do obrotu – bez zgody
Krzysztofa Kreatywnego -  towarów powielających jej  przednią okładkę,  jednakże z
pominięciem  podpisu  Krzysztofa  Kreatywnego,  w  związku  z  czym  Kolorowo  -
Papierowo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wyraża ubolewanie.;

3. upoważnienie Krzysztofa Kreatywnego (dalej Powoda) na podstawie art. 480 k.c. do
opublikowania treści oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej petitum pozwu,
w  identycznej  formie,  na  koszt  Pozwanej w  czasopiśmie  „Branża  Papierowa”,  w
przypadku niewykonania obowiązku zamieszczenia oświadczenia przez Pozwaną lub
też w przypadku gdyby Pozwana złożyła oświadczenie o innej treści bądź formie niż
nakazana;

4. nakazanie Pozwanej, na jej koszt, podania do publicznej wiadomości treści orzeczenia
wydanego w niniejszym postępowaniu poprzez zamieszczenie jej w terminie 14 dni od
uprawomocnienia  się  wyroku,  w  wyraźnie  widocznym  miejscu  strony  głównej
witryny  internetowej  http://www.kolorowo-papierowo.pl/ powyżej  linii  łamania
strony, na białym tle o rozmiarach nie mniejszych niż 900 x 250 pikseli, przy czym
pole treści wyroku powinno być otoczone ramką koloru czarnego o szerokości nie
mniejszej niż 3 pkt, a jego treść napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 20
pkt, w kolorze czarnym;

5. zasądzenie od Pozwanej na rzecz Powoda  kwoty 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy)
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa do dnia
zapłaty, tytułem zadośćuczynienia;

6. zobowiązanie  Pozwanej  do  zapłaty  kwoty  3.000 zł  (słownie:  trzy  tysiące)  wraz  z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty
na rzecz Fundacji „Na Pomoc Młodym Twórcom” z siedzibą w Krakowie, ul. Gumisia
Gusto – Artysty Plastyka 10/15, KRS 00002468;

oraz

7. przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego i rozprawy także pod nieobecność
Powoda;

8. zasądzenie  od  Pozwanej  na  rzecz  Powoda  kosztów  procesu,  w  tym  kosztów
zastępstwa  procesowego  w  wysokości  sześciokrotności  stawki  minimalnej  w
rozumieniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w
sprawie  opłat  za  czynności  radców  prawnych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  265),  co
uzasadnione jest charakterem sprawy oraz nakładem pracy pełnomocnika Powoda.

Ponadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:

a. umowy o dzieło z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powodem a Pozwaną, na
okoliczność jej treści i zaprojektowania przez Powoda na zamówienie Pozwanej projektu
teczki ofertowej (dalej Projekt Teczki);



b. Projektu Teczki na okoliczność jego wyglądu i spełnienia przesłanki twórczości;
c. oględzin  zeszytu  w  linię  o  formacie  A4  (numer  towaru  CVZZY)  oferowanego  i

wprowadzanego do obrotu przez Pozwaną, na okoliczność powielenia  na jego okładce
przedniej okładki teczki ofertowej według Projektu Teczki, jednakże bez podpisu Powoda
figurującego w prawym dolnym roku przedniej okładki teczki według Projektu Teczki;

d. oględzin teczki ofertowej (numer towaru CVTTX) oferowanej i wprowadzanej do obrotu
przez Pozwaną, na okoliczność jej wydrukowania według Projektu Teczki, jednakże bez
podpisu Powoda figurującego w prawym dolnym roku przedniej okładki teczki według
Projektu Teczki;

e. faktur z dnia: 2 listopada 2020 r. nr 23/11/2020, 16 sierpnia 2021 r. nr 155/08/2021 i 4
stycznia 2022 r. nr 47/01/2022, na okoliczność oferowania do sprzedaży i wprowadzania
do obrotu przez Pozwaną zeszytu w linię o formacie A4 (numer towaru CVZZY) oraz
teczki ofertowej (numer towaru CVTTX);

f. wydruku  z  dnia  2  marca  2021  r.  i  16  grudnia  2021  r.  ze  strony  internetowej
http://kolorowo-papierowo.pl/store/category/ALL,  z  portalu  internetowego
www.kolorowo -papierowo.pl na którym Pozwana prowadzi swój sklep internetowy, na
okoliczność  oferowania  do  sprzedaży  przez  Pozwaną  zeszytu  w  linię  o  formacie  A4
(numer towaru CVZZY) i teczki ofertowej (numer towaru CVTTX);

g. protokołu  notarialnego  stwierdzającego  treść  strony  internetowej  http://kolorowo-
papierowo.pl/store/category/ALL w dniu 17 stycznia 2022 r.  na okoliczność oferowania
do sprzedaży przez Pozwaną zeszytu w linię o formacie A4 (numer towaru CVZZY) i
teczki ofertowej (numer towaru CVTTX);

h. wezwania przedsądowego z dnia 10 listopada 2020 r. wystosowanego przez Powoda do
Pozwanej  wraz  z  dowodem doręczania  go  Pozwanej  z  dnia  13  listopada  2020  r.,  na
okoliczność domagania się przez Powoda w listopadzie 2020 r. zaprzestania korzystania
przez Pozwaną z Projektu Teczki oraz jego elementów;

i. zeznań świadka Matyldy Zatoń, zam. w Krakowie przy ul. Kraba Sebastiana 20/4, 30-714
Kraków, na okoliczność stworzenia Projektu Teczki przez Powoda i na okoliczności jego
tworzenia, dostępności zeszytu w linię o formacie A4 (numer towaru CVZZY) oraz teczki
ofertowej  (numer  towaru  CVTTX)  w  sklepie  internatowym  kolorowo-papierowo.pl
Pozwanej w okresie od listopada 2019 r. do dnia wniesienia pozwu;

j. przesłuchania Powoda na okoliczność:
 stworzenia przez niego Projektu Teczki i przebiegu procesu twórczego; 
 okoliczności zawarcia przez niego z Pozwaną umowy o dzieło z dnia 30 czerwca 2020

r.;
 reakcji prezesa zarządu Pozwanej – Piotra Obrotnego na przedstawiony w wyniku jej

wykonania przez Powoda Projekt Teczki;
 odczuć Powoda co do Projektu Teczki i jego decyzji, że nie chce, aby ktoś się z tym

projektem zapoznawał;
 krzywdy  (negatywnych  odczuć  psychicznych),  jakiej  doznał  Powód  w  wyniku

rozpowszechnienia  Projektu  Teczki i  jego  elementu  ze  zmianą  w  jej  wyglądzie,
anonimowo oraz bez jego zgody na udostępnienie utworu publiczności.

UZASADNIENIE

I. Stan faktyczny

Powód  -  Krzysztof  Kreatywny  pracuje  jako  kelner.  W  związku  z  jego  talentem
plastycznym  i  wyjątkowym  poczuciem  estetyki  dużo  tworzy  „do  szuflady”.
Sporadycznie  jednak  zdarza  mu  się  zarabiać  na  swoim  talencie.  Albo  sprzedaje



gotowe prace, albo tworzy na zamówienie. Tak też było w jego relacji z pozwaną -
Kolorowo-Papierowo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Pewnego dnia, z polecenia
kolegi Powoda, zgłosił się do niego prezes zarządu Pozwanej, Piotr Obrotny. Wyraził
zainteresowanie zamówieniem u Powoda projektu teczki ofertowej. Piotr Obrotny nie
przekazał,  w  jakim  celu  Pozwanej  potrzebny  jest  ten  projekt  i  jak  ma  on  być
wykorzystywany. Powód nie wnikał w to i bez wahania zgodził się z wykonać projekt,
gdyż  akurat  potrzebował  pieniędzy  w  związku  z  oszczędzaniem  na  wymarzone
wakacje.  Strony  zawarły  w  tym przedmiocie  umowę o  dzieło.  Nie  zawierała  ona
żadnych  postanowień  co  do  praw  autorskich:  ani  osobistych,  ani  majątkowych.
Sporządzona  została  przez  prawnika  Pozwanej.  Powód  podpisał  ją  w
zaproponowanym kształcie, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Powód wykonał
projekt w terminie. Przekazał go Piotrowi Obrotnemu. 

Dowód: umowa o dzieło z dnia 30 czerwca 2020 r. zawarta pomiędzy Powodem a Pozwaną
przesłuchanie Powoda.

Projekt  Teczki  ma  format  A4  i  cechuje  się  oryginalnością  i  indywidualnym
charakterem:  przednia okładka teczki  według tego projektu  nosi  cechy twórczości.
Okładka  przedstawia  pięć  rzędów figur  geometrycznych,  przy czym w  pierwszym
rzędzie znajdują się trzy prostokąty ułożone dłuższym bokiem wzdłuż krótszego boku
teczki: żółty, zielony, żółty; w drugim rzędzie znajdują się trzy kwadraty: niebieski,
żółty, niebieski; w trzecim rzędzie znajdują się trzy kwadraty: żółty, niebieski, żółty;
w czwartym rzędzie znajdują się trzy kwadraty: niebieski, żółty, niebieski, a w piątym
rzędzie znajdują się trzy prostokąty ułożone dłuższym bokiem wzdłuż krótszego boku
teczki: żółty, zielony, żółty. W prawym dolnym rogu, w żółtym prostokącie, znajduje
się podpis Powoda. Wnętrze teczki jest jednolite,  białe,  a jej elementy zewnętrzne,
poza okładką, jednolicie żółte. Powód wielokrotnie dokonywał zmian w swoje pracy,
zanim  powstał  efekt  końcowy.  W  szczególności  zmieniał  kolorystykę  oraz
rozmieszczenie poszczególnych kolorów tak, aby dany kolor tworzył pożądaną przez
niego kompozycję. Długo zastanawiał się, czy chce, aby na frontowej części teczki
figurował jego podpis. Umowa o dzieło zawarta z Pozwaną dawała mu pełną swobodę
co do cech projektu, osoby działające w imieniu Pozwanej nie formułowały żadnych
wskazówek ani oczekiwań w tym zakresie.

Dowód: umowa o dzieło z dnia 30 czerwca 2020 r. zawarta pomiędzy Powodem a Pozwaną;
Projekt Teczki; zeznanie świadka Matyldy Zatoń; przesłuchanie Powoda.

Piotr  Obrotny,  po tym, jak Powód w terminie  przesłał  mu Projekt  Teczki,  uznał  i
przekazał  to  Powodowi  podczas  rozmowy  telefonicznej,  że  jest  on  „po  prostu
brzydki”. Bardzo dotknęło to Powoda, który – mimo, że pierwotnie był wyjątkowo ze
swojej pracy zadowolony – uznał, że nikt więcej nie powinien nigdy tego projektu
zobaczyć tym bardziej, że figuruje na nim jego podpis.

Dowód: przesłuchanie Powoda.

W  dniu  2  listopada  2020  r.  Powód,  podczas  robienia  zakupów  przyborów
papierniczych  w  sklepie  internetowym  kolorowo-papierowo.pl  ze  zdziwieniem
zobaczył, że w sprzedaży są teczki ofertowe i zaszyty A4 w linie, których przednie
okładki  stanowią powielenie  przedniej  okładki  Projektu Teczki  jego autorstwa tyle
tylko,  że „wycięty”  został  podpis  figurujący  na oryginale.  Wywołało to u Powoda



ogromy stres, po pierwsze dlatego, że nie chciał, aby ktokolwiek oglądał efekt jego
pracy, a po drugie dlatego, że efekt jego twórczej pracy został zmodyfikowany przez
osobę trzecią bez jego zgody. Co więcej, w Powodzie duże wzburzenie wywołał także
fakt, że nie oznaczono na teczce i na zeszycie jego autorstwa. Faktem jest, że nie był
zadowolony z Projektu Teczki, ale to jedna było jego dzieło. Powód ma świadomość,
że każdy twórca ma w swoim portfolio lepsze i gorsze prace i to nie znaczy, że z tymi
gorszymi  nie  łączy  go  żadna  więź.  Są  one  po  prostu  etapem  samodoskonalenia,
dochodzenia  do  twórczego  ideału.  Ponadto,  Powód  uświadomił  sobie,  że  nikt  nie
uzyskał od niego prawa do korzystania z jego dzieła.  W tym dniu Powód dokonał
zakupu po jednym egzemplarzu teczki i zeszytu. Wtedy zorientował się, że zbieżność
nazw nie jest przypadkowa i to Pozwana prowadzi sklep kolorowo-papierowo.pl. 

Dowód: faktura z dnia: 2 listopada 2020 r. nr 23/11/2020; przesłuchanie Powoda.

W związku z powyższym, wezwaniem przedsądowym z dnia 10 listopada 2020 r.,
doręczonym  Pozwanej  dnia  13  listopada  2020  r.,  Powód  wezwał  Pozwaną  do
zaprzestania  korzystania  przez  Pozwaną  z  elementów  twórczych  Projektu  Teczki
poprzez zaprzestanie oferowania i wprowadzania do obrotu opisanego wyżej zeszytu i
teczki. Wezwanie to pozostało bez odpowiedzi.

Dowód: wezwanie przedsądowe z dnia 10 listopada 2020 r. wraz z dowodem doręczania go
Pozwanej z dnia 13 listopada 2020 r.; przesłuchanie Powoda.

Teczki i zeszyty naruszające prawa Powoda wciąż pozostawały i nadal pozostają w
sprzedaży w sklepie kolorowo-papierowo.pl. 

Dowód: faktura z dnia 16 sierpnia 2021 r. nr 155/08/2021 i z dnia 4 stycznia 2022 r. nr
47/01/2022, wydruku z dnia 2 marca i 16 grudnia 2021 r. ze strony internetowej http://kolorowo-

papierowo.pl/store/category/ALL, z portalu internetowego www.kolorowo -papierowo.pl;
protokół notarialny stwierdzający treść strony internetowej

http://kolorowo-papierowo.pl/store/category/ALL w dniu 17 stycznia 2022 r.; zeznania świadka
Matyldy Zatoń; przesłuchanie Powoda.

II. Stan prawny

Zgodnie z art.  1 ust.  1 pr. aut.  przedmiotem  prawa autorskiego jest każdy przejaw
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Z ww. przepisu
wynika,  iż  wytwór  niematerialny,  aby  uzyskać  kwalifikację  utworu  musi  spełniać
następujące  przesłanki:  stanowić  „rezultat  pracy  człowieka”;  zostać  „ustalony”;
stanowić „rezultat działalności twórczej”; posiadać „indywidualny charakter”. Projekt
Teczki spełnia przesłanki bycia utworem, nie tylko ze względu na jej wygląd, ale także
ze  względu  na  proces  jej  powstania.  Podlega  więc  ochronie  autorskoprawnej.  W
świetle  art.  17  pr.  aut.  zasadą  jest,  iż  wyłączne  prawo do korzystania  z  utworu  i
rozporządzania  nim  na  wszystkich  polach  eksploatacji  oraz  do  wynagrodzenia  za
korzystanie z utworu (autorskie prawa majątkowe) przysługuje twórcy. Stosownie do
przepisów rozdziału  5  pr.  aut,  wkroczenie  przez  inne  podmioty  w  tak  rozumiany
zakres  wyłączności  jest  możliwe  wyłącznie  w  przypadku  przeniesienia  autorskich



praw  majątkowych  na  ten  podmiot  lub  uzyskania  licencji  i  tylko  w  zakresie
określonym w stosownej umowie. 

Powód nie upoważnił nikogo, a w szczególności Pozwanej, do korzystania z Projektu
Teczki (ani żadnego z jego elementów), ani nie przeniósł na nikogo praw do niego, w
żadnym zakresie. Pozwana oferując do sprzedaży i wprowadzając od obrotu zeszyty w
linię  o  formacie  A4  (numer  towaru  CVZZY)  i  teczki  ofertowe  (numer  towaru
CVTTX) wkroczył bezprawnie w monopol prawnoautorski Powoda. Do wkroczenia w
zakres wyłączności dochodzi w przypadku korzystania z tych elementów dzieła, które
spełniają  przesłankę  twórczości.  Nie  jest  ono  zależne  od  wielkości,  charakteru  i
poziomu artystycznego  wykorzystywanego  wkładu  twórczego,  ani  od  zamiaru  czy
nawet świadomości naruszenia. Wobec powyższego Powodowi przysługują wskazane
w petitum pozwu roszczenia z art. 79 pr. aut. 

Niezależnie  od naruszenia  autorskich  praw majątkowych Pozwana naruszyła  także
autorskie  prawa  osobiste  Powoda,  poprzez  udostępnienie  bez  jego  zgody  utworu
publiczności, zmodyfikowania okładki Projektu Teczki również bez jego zgody oraz
poprzez rozpowszechnienie Projektu Teczki (teczki ofertowe, numer towaru CVTTX)
oraz  przedniej  okładki  Projektu  Teczki  jako przedniej  okładki  zeszytów w linię  o
formacie  A4  (numer  towaru  CVZZY)  bez  oznaczenia  jego  autorstwa.  Zgodnie
bowiem z art. 16 pr. aut. autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i
niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności
prawo  do:  oznaczenia  utworu  swoim  nazwiskiem  lub  pseudonimem  albo  do
udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o
pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz prawo do nadzoru nad sposobem
korzystania  z  utworu.  To  ostatnie  zapewnia  twórcy  „możliwość  czuwania  nad
właściwym wykorzystywaniem jego  utworu  i  oznacza  także  prawo wprowadzania
zmian w utworze („własnych”, a także godzenia się na zmiany zaproponowane przez
osoby  trzecie).  W  związku  z  powyższym  w  przedstawionym  stanie  faktycznym
Powodowi przysługują także sformułowane w petitum pozwu roszczenia z art. 78 ust.
1 pr. aut. Odnosząc się do roszczenia o zadośćuczynienie i o zapłatę na określony cel
społeczny, to są ona zależne od winy naruszyciela. Należy jednak uznać, że działanie
Pozwanej  jest  zawinione,  a  –  co  więcej  –  można  tutaj  mówić  o  winie  umyślnej.
Jednocześnie te zawiniona działania Pozwanej wywołały u Powoda krzywdę. Żądana
kwota  zadośćuczynienia  jest  adekwatna  do  poniesionej  krzywdy.  Zgodnie  z
powszechnie przyjmowanym poglądem, zadośćuczynienie, o którym mowa w art. 78
ust.  1  pr.  aut.  ma  przede  wszystkim  charakter  kompensacyjny.  Oznacza  to,  że
„odpowiednia” suma zadośćuczynienia to suma  odpowiadająca doznanej krzywdzie.
Jak jednak słusznie uznał SA w Krakowie, „funkcja kompensacyjna nie wyczerpuje
celu,  jaki zasadnie można łączyć z przepisem art.  448 k.c. Cel ten obejmuje także
udzielenie  pokrzywdzonemu satysfakcji,  a  jej  uzyskanie  możliwe  jest  wtedy,  gdy
wysokość zasądzonego zadośćuczynienia pieniężnego będzie dla sprawcy naruszenia
i/lub innej osoby odpowiedzialnej  za naruszenie odczuwalną „sankcją” majątkową.
Określenie odpowiedniej sumy pieniężnej z tytułu zadośćuczynienia wymaga zatem
uwzględnienia  sytuacji  majątkowej  osoby odpowiedzialnej  za  naruszenie.  Suma ta



powinna  być  tak  dobrana,  by  jej  wysokość  była  majątkowo  doniosła  dla  osoby
odpowiedzialnej za naruszenie, w szczególności w odniesieniu do wydawcy powinna
stanowić znaczący czynnik kalkulacyjny w jego działalności gospodarczej.”1. 

III. Opłata od pozwu i wartość przedmiotu sporu.

Opłatę od pozwu w zakresie roszczeń niepieniężnych uiszczono przelewem w kwocie
900  zł  (3x300  zł).  Wartości  interesu  majątkowego  Powoda  związanego  z
majątkowymi  roszczeniami  niepieniężnymi  to  kwota  5.000  zł.  Od  roszczeń
pieniężnych o wartości 10.000 zł uiszczono opłatę w kwocie 500 zł.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak w petitum.

Za Powoda,
pełnomocnik adw. Anna Spolska

(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1. pełnomocnictwo procesowe wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;
2. dowód uiszczenia opłaty sądowej
3. Projekt Teczki;
4. umowa o dzieło z dnia 30 czerwca 2020 r. zawarta pomiędzy Powodem a Pozwaną;
5. zeszyt w linię o formacie A4 (numer towaru CVZZY);
6.  teczki ofertowa (numer towaru CVTTX);
7. faktura z dnia: 2 listopada 2020 r. nr 23/11/2020, 16 sierpnia 2021 r. nr 155/08/2021 i 4 stycznia 2022

r. nr 47/01/2022;
8. wydruk  z  dnia  2  marca  2021  r.  i  16  grudnia  2021  r.  ze  strony  internetowej  http://kolorowo-

papierowo.pl/store/category/ALL, z portalu internetowego www.kolorowo -papierowo.pl;
9. protokół  notarialny  stwierdzający  treść  strony  internetowej

http://kolorowo-papierowo.pl/store/category/ALL w dniu 17 stycznia 2022 r.;
10. wezwania przedsądowego z dnia 10 listopada 2020 r. wraz z dowodem doręczania;
11. odpis pozwu wraz z załącznikami.

1 Wyrok SA w Krakowie z dnia 5 listopada 2002 r. I ACa 869/02.


