
Informacja prawna o objęciu ochroną prawnoautorską 
formularzy i dokumentów stworzonych przez PTTD i IGTD 
w związku z nowelizacją ustawy o wyrobach medycznych.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa  autorskie 
majątkowe przysługują Izbie Gospodarczej Techników Dentystycznych i 
Polskiemu Towarzystwu Techników Dentystycznych. Jakiekolwiek 
modyfikowanie bądź inne wykorzystywanie bez zgody Autora jest zabronione i 
grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

Informuję, iż w przypadku naruszenia praw autorskich uprawniony, którego 
autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te 
prawa (art. 79 ustawy): 

1. zaniechania naruszania;
2. usunięcia skutków naruszenia;
3. naprawienia wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej 

dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - 
trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego 
dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego 
zgody na korzystanie z utworu;

4. wydania uzyskanych korzyści.

Niezależnie od ww. roszczeń, uprawniony może się domagać:
1. jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia w 

odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej 
wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w 
rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

2. zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe 
odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość 
uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z 
dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy 
naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności 
gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby 
na cudzy rachunek.

Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, 
na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest 
niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli 
zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby 
naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.

Ponadto, Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o 



bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich 
wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu 
uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd 
uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Kopiowanie lub inne wykorzystywanie formularzy bez wykupienia stosownej 
licencji może zostać zakwalifikowane również jako zachowanie sprzeczne z dobrymi 
obyczajami w rozumieniu art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 
kwietnia 1993 roku – to jest jako działanie o charakterze pasożytniczym. Polega ono na 
tym, że uczestnik tego samego rynku korzysta z gotowego efektu pracy swego 
konkurenta handlowego. W takim przypadku przedsiębiorca, którego interes został 
zagrożony lub naruszony, może żądać, niezależnie od roszczeń przysługujących mu z 
tytułu naruszenia praw autorskich:

1. zaniechania niedozwolonych działań;
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej 

treści i w odpowiedniej formie;
4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny
7.  związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa 

narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony (art. 18 
8. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Warunki korzystania z formularzy przez osoby trzecie na zasadach 
udzielonej licencji.

Istnieje możliwość udostępnienia formularzy stworzonych na potrzeby 
wypełniania przez wytwórców wyrobów medycznych obowiązków nałożonych w 
ustawie o wyrobach medycznych na zasadach licencji niewyłącznej (tak udzielona 
licencja nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do 
korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji) i odpłatnej po przykładowo 
zalogowaniu na stronie internetowej IGTD, lub uzyskaniu zgody w PTTD, akceptacji 
warunków udzielenia licencji oraz po uiszczeniu odpowiedniej kwoty tytułem 
wynagrodzenia. Licencja ta celem zabezpieczenia interesów autora winna obejmować 
zakaz udzielania sublicencji osobom trzecim, a ponadto precyzować pola eksploatacji – 
czyli sposób wykorzystywania formularzy przykładowo: wykorzystanie jedynie dla 
celów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie w zakresie utrwalania i 
zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 
Proponuję również wyraźnie określenie, iż licencja nie obejmuje obrotu oryginałem albo 
egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub 
najmu oryginału albo egzemplarzy, a także rozpowszechniania utworu w inny sposób - 
publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i 
reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 



Licencja ponadto winna zakreślać granice terytorialne używania 
formularzy - przykładowo terytorium Rzeczpospolitej oraz czas jej trwania np. 1 
rok.

Dla celów zabezpieczenia interesów twórcy, dostęp do formularzy będzie 
aktywowany dopiero po zaksięgowaniu kwoty na wskazanym koncie bankowym ( 
PTTD lub IGTD ).

Umowa licencyjna niewyłączna nie wymaga zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności, a tym samym zawarcie umowy licencyjnej przez 
„kliknięcie” będzie skutkować jej ważnością.


