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Wolność w internecie a odpowiedzialność  

na przykładzie sektora fonograficznego 

 

 

„Współpraca i swobodny dostęp do informacji bardziej sprzyjają  

innowacyjności niż konkurencja i ochrona własności intelektualnej 

M. Castells1” 

 

 

 

1. Początki Internetu oraz idei wolności w sieci i dzielenia się zasobami 

 

 

Początki Internetu sięgają lat 60. XX wieku. Jego działanie polegało wówczas na 

swobodnej wymianie danych między komputerami, opartej na otwartych (darmowych) 

protokołach komunikacyjnych  (TCP/ IP).  

Pierwsze programy, umożliwiające wymianę plików między komputerami, 

stworzone pod koniec lat 70. funkcjonowały w ramach licencji public domain (nie były 

objęte prawami autorskimi), zaś pierwszy system operacyjny, Unix, opracowany w Bell 

Laboratories, został udostępniony uniwersytetom wraz z kodem źródłowym i prawem do 

jego modyfikowania. 

Z historii Internetu wynika, że powstał on dzięki współpracy różnych państwowych 

instytucji, uniwersytetów i ośrodków badawczych, budowali go studenci i naukowcy, którzy 

czynili to z poczucia misji, a nie dla zysku. Możemy więc uznać, że wolność (przede 

wszystkim ekonomiczna, ale także prawna) korzystania z jego zasobów i dzielenia się nimi 

jest niejako wpisana w samą jego istotę.  

                                            
1 M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, 

Poznań 2003, s.19. 



Anna Anetta Janowska 

 

 

2. Sieci p2p2. Dzielenie się muzyką 

 

W latach 90. XX wieku zaczęły się pojawiać sieci p2p. Stały się ważną częścią pejzażu 

fonograficznego po rewolucji cyfrowej. Na pomysł wymieniania się plikami muzycznymi 

przez Internet wpadł amerykański student Shawn Fanning, który w 1999 roku napisał 

służący temu celowi program Napster. Z powodu licznych procesów sądowych sieć ta 

została zamknięta w lipcu 2001 r. W lutym 2001 r., kilka miesięcy przed zamknięciem 

serwisu, zanotowano w nim ponad 26 mln unikalnych użytkowników3, zaś International 

Federation of Phonographic Industry (FPI) ocenia, że w tym samym miesiącu wymieniono 

za jego pomocą 2,8 mld plików4. 

 Napster i inne podobne mu systemy, utworzyły swego rodzaju subkulturę 

konsumpcji online. Jej członkowie stanowią podgrupę społeczną formującą się na bazie 

wspólnego użytkowania pewnej klasy produktów, marek lub innej działalności 

konsumpcyjnej5, tyle że użytkowanie to odbywa się na zasadzie wymiany, indywidualnego 

wkładu we wspólne dobro. 

 Giesler i Pohlmann, w swoim badaniu „The Anthropology of File Sharing: 

Consuming Napster as a Gift” wyróżnili cztery motywacje użytkowników Napstera do 

wymieniania się plikami. Są to: „dawanie jako realizacja”, „dawanie jako oczyszczenie”, 

„dawanie jako uczestnictwo”, „dawanie jako odnowa”. W pierwszej motywacji chodzi o 

korzyść funkcjonalną, czysto użytkową, jaką może być znalezienie rzadkich nagrań, nie do 

zdobycia innymi kanałami. Jest to cel sam w sobie. „Dawanie jako oczyszczenie”, to 

metafora sprzeciwu, jaki manifestują użytkownicy wobec władzy koncernów 

fonograficznych, to wyzwolenie się ze złej mocy  

                                            
2 p2p (od ang. peer-to-peer – równy z równym) – model komunikacji w sieci komputerowej, który 

gwarantuje obydwu stronom równorzędne prawa. W sieciach p2p każdy komputer może jednocześnie 

pełnić funkcję klienta i serwera: komputer użytkownika odgrywa rolę serwera, przyjmując połączenia 

od innych użytkowników danej sieci, oraz klienta, łącząc się i pobierając dane z innych maszyn 

działających w tej samej sieci (pl. Wikipedia.org/wiki/P2p). p2p służą powszechnie (m.in.) do 

wymiany plików bezpośrednio między użytkownikami internetu. 
3 ComScore, Global Napster Usage Plummets, but New File-Sharing Alternatives Gaining Ground, 

Reports Jupiter Media Metrix, Press Release, Nowy Jork, 20.07.2001, 

http://www.comscore.com/press/release.asp?id=249. 
4 IFPI Music Piracy Report, czerwiec 2001, pdf, s.8. 
5 J.W. Schouten, J.H. McAlexander, Subcultures of Consumption: An Ethnography of the New Bikers, 

„Journal of Consumer Research” 1995, 22 (czerwiec),  s.43-61, za: M. Giesler, M. Pohlmann, The 

anthropology of file sharing: consuming napster as a gift, http://www.mali-

pohlmann.com/pdfs/gifting.pdf, s.1. 

http://www.comscore.com/press/release.asp?id=249
http://www.mali-pohlmann.com/pdfs/gifting.pdf
http://www.mali-pohlmann.com/pdfs/gifting.pdf
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mainstreamowej  kultury konsumpcji muzyki6. Z kolei „dawanie jako uczestnictwo” 

wywołane jest chęcią przynależności do jakiejś społeczności, uczestniczenia w niej. Dla 

niektórych użytkowników to jest właśnie celem, wymiana wyraża tutaj uczestnictwo. 

Ostatnia z motywacji, „dawanie jako odnowa” to swego rodzaju socjalistyczna, 

anarchistyczna i rewolucyjna metafora ekonomii Napstera7. To uwolnienie się od ograniczeń 

nałożonych na użytkowników muzyki przez stary system, w jakim funkcjonował przemysł 

fonograficzny. Użytkownicy podkreślają często zagrożenia, jakie niesie ze sobą sztywny 

system copyright, uznając jednocześnie Napstera i podobne mu platformy za alternatywny 

sposób podejścia do statusu i wartości informacji, która powinna być wolna i dostępna dla 

wszystkich.  

 W trzech ostatnich motywacjach wyraźnie zaznacza się idea wolności dostępu, 

wolności zasobów oraz wspólnego działania, czyli zasad, dzięki którym Internet się narodził. 

 

3. Prawo własności intelektualnej a wolność zasobów w Internecie 

 

Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Fonograficznego (RIAA), a za nim i inne 

instytucje związane z sektorem fonograficznym, uznały sieci p2p za pirackie, internauci 

wymieniali się bowiem przez Internet treściami chronionymi prawem autorskim. Dlatego też 

organizacje te zaczęły wytaczać procesy wszystkim, którzy udostępniali w sieciach p2p 

swoje zasoby.  

Badacze zagadnienia wykazali, że za piractwo muzyczne odpowiada między innymi 

poziom zamożności w różnych krajach8 (stąd centra piractwa znajdowały się raczej w 

krajach biednych9). Innym istotnym czynnikiem są wartości kulturowe. Uważa się, że w 

kulturze zachodniej, z jej liberalizmem i poszanowaniem prawa jednostki, szacunek dla 

prawa własności intelektualnej jest wyższy, niż w krajach 

                                            
6 M. Giesler, M. Pohlmann, The anthropology of file sharing: consuming Napster as a gift, 

http://www.mali-pohlmann.com/pdfs/gifting.pdf, s.13. 
7 Ibidem, s. 14. 
8 M. Traphagan, A. Griffith,  Software Piracy and Global Competitiveness: Report on Global software 

Piracy, „International Review of Law, Computers F* Technology” 1998, nr 12(3) za : A. Côté, Y. 

Elbouziri, J. Legath, B. Mucci, V. Souverain, Comportement du consommateur et piratage dans le 

contexte des réseaux informatiques, Université Laval, XI 2000, pdf, s.12, http://mp3.vision-

multimedia.qc.ca/piratage/. 
9 IFPI Music Piracy Report, 2006, pdf. 

http://www.mali-pohlmann.com/pdfs/gifting.pdf
http://mp3.vision-multimedia.qc.ca/piratage/
http://mp3.vision-multimedia.qc.ca/piratage/
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nienależących do tej kultury10. Dotyczy to jednak głównie piractwa na nośnikach fizycznych 

(muzyka, filmy, oprogramowanie), bowiem nie ma to tak prostego i bezpośredniego 

przełożenia na dzielenie się dobrami kultury przez Internet. Z systemów p2p korzystają 

zarówno internauci z Europy, Stanów Zjednoczonych, jak i Dalekiego Wschodu, co 

potwierdzają raporty IFPI dotyczące piractwa. Wynika z nich, że na jeden leganie sprzedany 

utwór muzyczny, nielegalnie ściąganych z Internetu jest 20 innych, co – według szacunków 

IFPI za rok 2007 – daje zawrotną sumę 34 mld plików (ponad 2 mld płyt). Dotyczy to 

głównie krajów takich jak Meksyk, Brazylia, Hiszpania, Holandia, Chiny, Japonia11. 

Pojawienie się i rozwój Internetu, w połączeniu z opracowaniem formatu kompresji 

dźwięku znanego powszechnie pod nazwą mp3 oraz innych formatów o podobnych 

właściwościach, dało użytkownikom możliwość dzielenia się zasobami na niespotykaną 

dotąd skalę. Jak już zostało to powiedziane w poprzedniej części, motywacją internautów do 

udostępniania, a także do ściągania plików była bardziej chęć uczestnictwa we wspólnocie, 

skorzystania z nadarzającej się okazji znalezienia ciekawych utworów, niedostępnych gdzie 

indziej, uzyskania informacji o nowych, nieznanych wykonawcach, zapoznania się z 

utworami przed podjęciem decyzji o zakupie płyty, mniej zaś chęć zysku, czyli zdobycia 

muzyki bez konieczności płacenia za nią. Niewątpliwą pokusą była również łatwość, z jaką 

można było dotrzeć do poszukiwanych zasobów. Sprawność działania wciąż ulepszanych 

algorytmów szukających w wyszukiwarkach internetowych oraz prostota obsługi 

programów do wymiany plików sprawiały i wciąż sprawiają, że internauci poszukują 

muzyki w Internecie i po prostu ją sobie przywłaszczają, nie zastanawiając się nad 

legalnością swych działań. Duży wpływ na takie postępowanie ma sam charakter Internetu 

jako wolnego medium. Wystarczy mieć komputer z dostępem do sieci, a cały świat, ze 

wszystkimi jego zasobami, stoi przed internautą otworem: to nieskończone, niezmierzone 

bogactwo treści, po które wystarczy tylko sięgnąć. 

Nowe technologie sprawiły, że dobro intelektualne zmieniło charakter, co zostało 

spowodowane dematerializacją nośnika. Nabrało ono niektórych cech dobra publicznego, 

dostępnego wszystkim bez ograniczeń, niepodlegającego zasadom excludability oraz 

rivalness.  

                                            
10 P. Steidlmeier, The Moral Legitimacy of Intellectual Property Claims: American Business and 

Developing Country Perspectives, „Journal of Business Ethics” 1993, nr 12, za : A. Côté, Y. 

Elbouziri, J. Legath, B. Mucci, V. Souverain, Comportement du consommateur et piratage dans le 

contexte des réseaux informatiques, Université Laval, XI 2000, pdf, s.12, http://mp3.vision-

multimedia.qc.ca/piratage/. 
11 IFPI, Digital Music Report 2008, http://www.ifpi.org. 

http://mp3.vision-multimedia.qc.ca/piratage/
http://mp3.vision-multimedia.qc.ca/piratage/
http://www.ifpi.org/
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Jak już wyjaśniono, rozwój nowych technologii sprzyja piractwu, łatwo jest bowiem 

wykonywać doskonałe, identyczne z oryginałem kopie utworów nie ponosząc przy tym 

żadnych kosztów (koszt krańcowy wykonania kopii jest bliski zeru). Poza tym, dzięki 

światowej sieci, można dystrybuować wykonane kopie bez żadnych ograniczeń. 

Użytkownicy Internetu, zgrywając muzykę z posiadanych w swych kolekcjach płyt na dysk 

komputera często też nie zdają sobie sprawy z tego, że udostępnianie przez nich w sieci 

muzyki jest przestępstwem. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem autorskim, są oni 

właścicielami tylko nośnika, a nie muzyki. W związku z powyższym nasuwają się oczywiste 

wnioski: bądź prawo autorskie, istniejące w swej obecnej formie, nie jest wystarczające i 

należy je zmienić, bądź trzeba stosować je restrykcyjnie i wymagać od użytkowników jego 

przestrzegania.  

 

4. Egzekwowanie prawa przez przemysł fonograficzny 

 

Przemysł fonograficzny, stojąc w obliczu zaistniałej na rynku sytuacji, gdzie nowe 

technologie umożliwiają nieograniczone wykonywanie kopii i dowolną ich dystrybucję, 

postanowił zareagować, by ograniczyć nieautoryzowane działania konsumentów. Reakcja 

skierowana została dwoma drogami. Po pierwsze, wykorzystano technologię, po drugie, 

narzędzia prawne. 

Wytwórnie, chcąc zabezpieczyć swoje produkty przed nielegalnym kopiowaniem, 

zaczęły od 2001 roku wyposażać płyty CD w specjalne algorytmy zabezpieczające, zwane 

Digital Rights Management (DRM). Dzięki tym systemom możliwa jest kontrola korzystania 

przez konsumenta z zakupionej płyty. Bywa, że słuchanie jej na odtwarzaczach 

komputerowych staje się niemożliwe lub ograniczone, ogranicza się odtwarzanie na różnym 

sprzęcie, dokonywanie dozwolonej kopii, wykonanie kompresji do formatu mp3 i zgranie 

muzyki na przenośny odtwarzacz, i tym podobne12. Wprowadzenie DRM ogranicza więc 

prawa konsumenta do dysponowania w sposób legalny zakupionym przez niego produktem. 

Zdarza się, że po odtworzeniu płyty w domowym odtwarzaczu, niemożliwe jest słuchanie tej 

samej płyty w odtwarzaczu samochodowym, nie mówiąc już o pożyczeniu jej przyjacielowi, 

w ramach „dozwolonego użytku” czy też – w ramach tej samej zasady – wykonanie kopii do 

użytku prywatnego. Często również starsze odtwarzacze nie potrafią sobie poradzić z 

zabezpieczeniami nowo kupionych płyt, co sprawia, że stają się one niezdatne do użytku. 

DRM mogą też naruszać zasadę poszanowania prywatności, bowiem po włożeniu płyty do 

odtwarzacza komputera informacja o tym zostaje  

                                            
12 N. Curien, F. Moreau, L’industrie du disque, La Découverte, Paryż 2006, s. 69. 
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bez wiedzy konsumenta przesłana do witryny właściciela praw treści nagranej na CD. 

Niektóre DRM mogą także zagrażać bezpieczeństwu informacji. 

Także pliki mp3, sprzedawane w legalnych składach internetowych, zawierają 

często zabezpieczenia DRM, co sprawia, że można taki plik odsłuchać określona liczbę razy, 

nie można wykonać jego kopii, bądź też można go słuchać na określonych odtwarzaczach.  

 Międzynarodowe i narodowe organizacje przemysłu fonograficznego, takie jak IFPI, 

czy też RIAA, zaczęły wykorzystywać także narzędzia prawne w celu ograniczenia 

nielegalnej dystrybucji muzyki przez Internet. Pierwsze procesy sprawiły, że pionierska 

platforma p2p – Napster – przestała istnieć. Później atak skierowano przeciw użytkownikom 

nielegalnie dystrybuującym muzykę przez internet i ściągającym ją. W USA odbyły się całe 

serie procesów przeciw internautom, kończące się nakładaniem na nich olbrzymich kar za 

piractwo. Do końca 2005 r. wytoczono ponad 20 tys. procesów w 17 krajach13. Sama RIAA 

od 2003 do 2008 roku pozwała do sądu ponad 35 tys. osób. Jednak według ostatnich 

doniesień, ze względu na bardzo wysokie koszty prawne, pozywanie internautów przez 

RIAA się zakończy. W zamian za to Stowarzyszenie podjęło współpracę z dostawcami 

internetu14. 

 Podobne inicjatywy zaczynają być podejmowane i w innych krajach. W 2007 r. we 

Francji rząd Nicolasa Sarkozy wydał decyzję, nazwaną porozumieniem Sarkozy’ego, 

zgodnie z którą dostawcy internetowi (Internet Service Providers, ISP) zobowiązani będą do 

odcinania od sieci użytkowników ściągających z sieci nielegalne treści. Jak powiedział sam 

prezydent Francji: „internet nie może być Dzikim Zachodem, powinien być medium, które 

chroni naszą kulturę”. Zachęciło to inne kraje do zastosowania tego typu restrykcji: podobne 

zobowiązania podjęły rządy Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei Południowej, 

Tajwanu15. Zupełnie inne stanowisko zajął Niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny, który 

uznał, że koncerny muzyczne nie mają prawa domagać się od dostawców usług 

internetowych ujawniania danych internautów podejrzanych o piractwo. Decyzja ta została 

podjęta w ramach działań mających na celu ochronę prywatności internautów16. W podobny 

sposób wypowiedział się Parlament Europejski. W przegłosowanej przez europosłów 

poprawce do raportu o europejskiej branży kulturalnej możemy przeczytać: „"Wzywamy 

Komisję i kraje członkowskie, (...)  

                                            
13 N. Curien, F. Moreau, op. cit, s.70. 
14 RIAA: Kończymy pozywać internautów, 

http://technologie.gazeta.pl/technologie/2029020,82008,6087589.html?sms_code=, 21.12.2008. 
15 IFPI Digital Music Report 2008, s. 3, www.ifpi.org. 
16 Niemcy: decyzja sądu chroni użytkowników P2P, 

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/2029020,60070,5047138.html, 21.03.2008. 

http://technologie.gazeta.pl/technologie/2029020,82008,6087589.html?sms_code=
http://www.ifpi.org/
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/2029020,60070,5047138.html
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by unikali środków sprzecznych z prawami obywatelskimi i prawami człowieka, w tym 

takich jak odcinanie dostępu do internetu"17.  

 Instytucje reprezentujące właścicieli praw lobbują za zaostrzeniem prawa 

autorskiego w celu dostosowania go do nowej rzeczywistości. Dotyczy to, między innymi, 

ograniczenia tzw. użytku dozwolonego.  

 Tymczasem wyniki rozlicznych badań przeprowadzonych na świecie nie wykazują 

jednoznacznie, że za spadek sprzedaży CD odpowiedzialne jest piractwo. Przedstawiciele 

przemysłu twierdzą, że gdyby nie platformy p2p i inne systemy dystrybucji chronionych 

prawem treści przez Internet w sposób nielegalny, konsumenci kupowaliby więcej płyt. Nie 

udowodniono jednak, że pliki, którymi internauci wymieniają się bez uiszczania należnych 

opłat właścicielom praw, zostałyby na pewno zakupione, tak więc szacunki na temat strat 

przemysłu są często przesadzone18. 

 

5. Lawrence Lessig i wolna kultura 

 

Za wolnością w internecie oraz za zniesieniem praw autorskich jako przestarzałych, 

nieadekwatnych do obecnych warunków technologicznych i działających zarówno na szkodę 

społeczeństwa – odbiorców, jak i autorów opowiadają się obrońcy praw konsumenta i 

obrońcy wolności, tacy jak amerykański prawnik zajmujący się własnością intelektualną, N. 

Stephan Kinsella, związany z ruchem libertarian. 

Autorem kompromisowego rozwiązania, które może się doskonale sprawdzić w 

przypadku cyfrowych dóbr kultury jest inny amerykański profesor prawa, Lawrence Lessig, 

twórca koncepcji Creative Commons i autor Wolnej kultury. Jest on zdania, że prawo 

autorskie obowiązujące w swej obecnej formie nie przystaje do cyfrowej rzeczywistości, 

powinno ono być zmienione po to, by chroniło najważniejsze dla społeczeństwa zasoby, 

czyli symbole i twórczość oraz specyficzne commons, dobro  

                                            
17 Unijny parlament: nie odcinajcie internautów od sieci, 

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/2029020,33181,5112835.html?sms_code=, 11.04.2008. 
18 F. Oberholzer, K.Strumpf, The Effect of File Sharing on Record Sales. An Empirical Analysis, 2004, 

http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf; E.S. Boorstin, Music Sales in the Age 

of File Sharing, 2004, www.cs.princeton.edu/~felten/boorstin-thesis.pdf; S. Liebowitz, Will MP3 

downloads Annihilate the Record Industry? The Evidence so Far, 2004, 

www.utdallas.edu/~liebowit/intprop/records.pdf; S. Liebowitz,  Peer-to-peer networks: Creative 

Destruction of just Plain Destruction?, 2004,  

http://som.utdallas.edu/centers/capri/documents/destruction.pdf.  

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/2029020,33181,5112835.html?sms_code=
http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf
http://www.cs.princeton.edu/~felten/boorstin-thesis.pdf
http://www.utdallas.edu/~liebowit/intprop/records.pdf
http://som.utdallas.edu/centers/capri/documents/destruction.pdf
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wspólne, kulturę19. Licencja Creative Commons rozszerza ideę prawa autorskiego, 

przywracając jej pierwotne znaczenie, czyli ochronę praw autora, twórcy, a nie – jak to ma 

miejsce dziś – wydawcy, producenta. Według Lessiga, autorzy powinni mieć możliwość – 

tak jak kiedyś – korzystania z dorobku innych, by stworzyć coś własnego, niepowtarzalnego. 

Powinni też mieć prawo dysponowania swoim dziełem, określania, w jaki sposób inni mogą 

z niego korzystać. Celem rozwiązania proponowanego przez Lessiga jest ochrona 

twórczości, ale także wolność ekspresji, autonomia kultury oraz wolność czerpania z niej. 

 Creative Commons proponują zestaw licencji, zgodnie z którymi autorzy mogą 

udostępniać innym swą twórczość. Zamiast „wszystkie prawa zastrzeżone” mamy „pewne 

prawa zastrzeżone”. Wielu twórców obawia się udostępniania swej twórczości zgodnie z 

tymi licencjami sądząc, że w ten sposób zostaną oni pozbawieni należnego im za twórczość 

wynagrodzenia. Należy zwrócić jednak uwagę na niezaprzeczalny fakt, że w związku z 

rozwojem Internetu oraz możliwości nieskrępowanego wymieniania się przez użytkowników 

dobrami kultury, takie zagrożenie i tak istnieje. Jak to już opisano wyżej, internauci, mimo 

istnienia prawa autorskiego, mimo zabezpieczania produktów kultury algorytmami DRM i 

mimo licznych spraw sądowych wytaczanych im przez właścicieli praw, wciąż ściągają z 

Internetu pliki z muzyką.  

Są już artyści, którzy przekonali się, że Internet stanowi dla nich nie tylko 

zagrożenie, ale i szansę na samodzielną działalność, bez konieczności uzależniania się od 

„mafijnego” świata wielkich koncernów fonograficznych. Umożliwia to proces tzw. 

„dezintermediacji” czyli „odpośredniczenia”. Twórca nie potrzebuje już korzystać z 

pośrednictwa koncernów, by sprzedawać własną twórczość. Dwa najbardziej kosztowne 

procesy, czyli dystrybucja i promocja, mogą się odbywać przez Internet, dzięki 

bezpośredniemu kontaktowi artystów z odbiorcami ich muzyki. Przykładem zespołu, który 

odniósł ogromny sukces rozpowszechniając swoją twórczość przez sieć jest Radiohead. 

Udostępnił on w ten sposób swoją najnowszą płytę „In Rainbows”. Przez pierwszy tydzień 

od umieszczenia płyty na stronie zespołu ściągnięto ją legalnie ponad 1,2 mln razy20. Zespół 

zastosował strategię „zapłać ile chcesz” zachęcając tym samym fanów do ustalenia własnej 

ceny za ściągane utwory. Część amatorów ich muzyki ściągała ją nic nie płacąc, część zaś 

zdecydowała się na wpłacenie kwoty, jako gratyfikacji dla zespołu za ich twórczość.  

 

                                            
19 E. Bendyk, Kultura chce być wolna, w: L. Lessig, Wolna kultura, WSiP, Warszawa 2005, s. 16. 
20 Pirackie kopie darmowej płyty, http://mojemedia.pl/szukaj/news/pirackie-kopie-darmowej-

plyty,996496,  31.10.2008. 
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Podsumowanie  

Internet powstał jako wolne medium, które miało umożliwiać użytkownikom 

dzielenie się posiadanymi przez nich zasobami (najpierw mocą obliczeniową 

indywidualnych komputerów, później także danymi) w sposób wolny i nieograniczony. 

Internauci przywykli więc uważać wszystkie treści dostępne w sieci za darmowe i 

niechronione żadnymi prawami.  

Rozwój technologii pozwolił na umieszczanie w sieci i przesyłania przez nią także 

treści, które pierwotnie zostały wydane i rozpowszechnione na nośnikach fizycznych, 

zgodnie z obowiązującym na całym świecie (w różnych narodowych odmianach, ale 

zgodnych co do ogólnych zasad) prawach autorskich. W ten sposób treści dotąd chronione 

prawem zaczęły swobodnie krążyć w Internecie, który – będąc niejako „naznaczony 

wolnością” – nadał im nieformalnie status wolnych zasobów.  

Prawo autorskie, stworzone po to, by chronić własność intelektualną w świecie 

fizycznym, przestało mieć zastosowanie do własności funkcjonującej w świecie wirtualnym. 

Z jednej strony bardzo trudne, graniczące wręcz z niemożliwością, stało się jego 

egzekwowanie. Liczba internautów wymieniających się plikami jest tak duża, że trudno jest 

ścigać wszystkich tych, którzy łamią prawo. Tożsamości wielu z nich nie daje się nawet 

ustalić, ze względu na zabezpieczenia techniczne, jakie stosują, broniąc się przed 

inwigilacją. Poza tym koszty ustalania tożsamości „piratów”, wraz kosztami 

przeprowadzania procesów często są dużo większe od kwot odszkodowań, jakie udaje się 

uzyskać. Nie bez znaczenia jest też społeczny wydźwięk procesów sądowych: internauci – 

konsumenci muzyki w bardzo negatywny sposób oceniają koncerny fonograficzne i ich chęć 

ograniczania praw konsumenta do dysponowania własnością tych ostatnich. 

W związku z tym zaczęły powstawać nowe propozycje uregulowań prawnych dóbr 

intelektualnych. Oprócz propozycji ekstremalnych, takich jak całkowite zniesienie prawa 

autorskiego, coraz większą popularnością cieszy się inicjatywa Creative Commons, dająca 

twórcom prawo decydowania o tym, w jaki sposób ich twórczość jest chroniona. 

Weryfikacja trafności rozwiązań, tak biznesowych jak i prawnych, nie jest możliwa 

w krótkim czasie. Będzie można ją przeprowadzić dopiero z pewnej perspektywy. 

Niewątpliwie jednak rewolucji technologicznej, jaka się dokonała pod koniec XX wieku 

powinna towarzyszyć równie poważna rewolucja prawna i ekonomiczna.  

 



Anna Anetta Janowska 
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