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Wykład w ramach Kliniki Prawa 

Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego w dn. 22.01.2014 r.
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Joachim Hilla

• Rechtsanwalt i radca prawny

• studia prawnicze w Katowicach, Warszawie i Heidelbergu

• wpis na list� adwokatów we Frankfurcie nad Menem (1990) i na list�
radców prawnych w Warszawie (2000)

• praca naukowa na Uniwersytetach w Katowicach i Passau,

• 1990 - 1998 adwokat i wspólnik w jednej z wiod�cych niemieckich kancelarii
adwokackich,

• od 1998 r. własne biuro w Warszawie i we Frankfurcie nad Menem

• publikacje w zakresie prawa polskiego i niemieckiego

• arbiter ad hoc oraz stałych s�dów arbitra�owych: przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie, przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-
Handlowej w Warszawie, przy Stowarzyszeniu In�ynierów Doradców
i Rzeczoznawców w Warszawie, członek Deutsche Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit e.V.

Prawnik - zawód pomi�dzy powołaniem a biznesem. 
Studium przypadku na przykładzie zjawiska masowych wezwa� do zapłaty
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Plan wykładu

I. Wprowadzenie

1. Burza w niemieckich mediach po ostatniej akcji masowych wezwa� do zapłaty za naruszenie

praw autorskich w internecie

2. Tre�� wezwa� do zaniechania narusze� i wezwa� do zapłaty

II. Co zrobi� z takim wezwaniem? Etapy udzielania pomocy prawnej

1. Ustalenie stanu faktycznego

2. Ustalenie stanu prawnego

3. Co z tego wynika (subsumpcja)

4. Wynik ustale� a interes klienta

III. Mi�dzy powołaniem a biznesem – ekonomiczne aspekty akcji wysłania wezwa�

1. Perspektywa prawnika reprezentuj�cego osob� upomnian�

2. Perspektywa prawnika reprezentuj�cego posiadacza praw autorskich

3. Zawód – „upominacz”?

IV. Podsumowanie
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Cz��� I

Wprowadzenie
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Burza medialna
Hilla §

�ródło: http://www.zeit.de/digital/internet/2013-12/redtube-porno-stream-abmahnung
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Burza medialna
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�ródło: http://www.sueddeutsche.de/digital/abmahnungen-wegen-streaming-richter-verwirren-pornofreunde-1.1840601
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Burza medialna
Hilla §

�ródło: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-124097514.html
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Burza medialna
Hilla §

�ródło: http://www.welt.de/print/welt_kompakt/webwelt/article123364130/50-000-Abmahnungen-an-Telekom-Kunden.html

Prawnik - zawód pomi�dzy powołaniem a biznesem. 
Studium przypadku na przykładzie zjawiska masowych wezwa� do zapłaty



Burza medialna
Hilla §

�ródło: http://www.zeit.de/digital/internet/2014-01/redtube-gutachten-gladii
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Wezwanie do zaniechania narusze� praw autorskich 

oraz wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zaniechania narusze� praw autorskich oraz wezwanie 
do zapłaty /rekonstrukcja w j. polskim

Hilla §

Prawnik - zawód pomi�dzy powołaniem a biznesem. 
Studium przypadku na przykładzie zjawiska masowych wezwa� do zapłaty
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Rekonstrukcja z j�zyka niemieckiego 

Hamburg, 03.12.2013 r. 

Amman & Collegen  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Goethestr. 10 
D-20095 Hamburg 

Herrn 
Thomas Müller 
Bahnstr. 32 
D-68159 Mannheim 

Mój znak: 20131203-001 
(prosz� zawsze podawa�) 

Wezwanie do zaniechania narusze� praw autorskich  
oraz wezwanie do zapłaty 

Szanowny Panie, 

informujemy, �e The Archive AG z siedzib� w Szwajcarii, Blumenweg 3a, 8303 Bassersdorf, 

Szwajcaria, zleciła nam ochron� jej interesów prawnych w niniejszej sprawie. 

Przedmiotem naszego zlecenia jest dokonane z Pa�skiego ł�cza internetowego naruszenie 

praw autorskich do utworu „Dream Trip”. Naszej Klientce przysługuje wył�czne prawo do 

powielania tego utworu (§§ 16, 94 i n. UrhG). Prawo to zostało naruszone przez streaming z 

pa�skiego ł�cza internetowego. 

Wynaj�ta przez nasz� Klientk� firma ustaliła oraz udokumentowała nast�puj�ce dane: 

Data i godzina:  24.07.2013 r. godz. 17.43:54  
Adres IP:    12.34.56.789 
Nazwa produktu:  Dream Trip 
Kod u�ytkownika:  12345678987 
Link do pliku:   http://www.redtube.com/12345 

1. Z uwagi na powy�sze, nasza Klientka wyst�piła do S�du Krajowego w Kolonii o 

zobowi�zanie Pana dostawcy usług telekomunikacyjnych do udzielenia informacji 

zgodnie z § 101 ust. 9 UrhG. S�d potwierdził zarówno to, �e naszej Klientce 

przysługuje prawo autorskie do ww. filmu, jak i prawidłowo�� rejestracji naruszenia 
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prawa oraz sposobu funkcjonowania programu rejestruj�cego. Postanowieniem w 

sprawie sygn. akt 233 0 173/13 nakazano Pana dostawcy usług telekomunikacyjnych 

przekazanie Pana danych. 

2. Buforowanie, które z przyczyn technicznych jest konieczne podczas streamingu, 

stanowi powielanie, do którego prawo przysługuje zgodnie z § 16 UrhG wył�cznie 

twórcy wzgl�dnie posiadaczowi praw autorskich. Nie gra przy tym roli, czy utwór 

zapisany jest na trwałe, czy jedynie chwilowo. Zgodne z prawem korzystanie z 

nielegalnej kopii (§ 44a UrhG) nie jest mo�liwe bez zgody twórcy (por. AG Leipzig, 

wyrok z 21.12.2011 – sygn. akt 200 Ls 390 Js 184/11). Ju� na wst�pie wida�, �e w 

tym przypadku nie wchodzi w rachub� powielanie na prywatny u�ytek (§ 53 UrhG), 

gdy� wykorzystano oryginał wytworzony lub udost�pniony dla publiczno�ci w sposób 

oczywi�cie bezprawny. Z tego wzgl�du naszej Klientce przysługuje wobec Pana 

roszczenie o zaniechanie narusze� oraz o naprawienie szkody (§ 97 UrhG). Ponadto 

nasza Klientka ma wobec Pana roszczenie o zniszczenie wszystkich znajduj�cych si�

u Pana nielegalnych kopii (§ 98 UrhG). 

3. Ze wzgl�du na przyporz�dkowanie ww. adresu IP do Pana ł�cza internetowego 

istnieje domniemanie faktyczne, �e wła�ciciel ł�cza jest odpowiedzialny za 

naruszenie prawa. Potwierdził to niedawno Trybunał Federalny w orzeczeniu 

„Morpheus” z 15.11.2012 r. (sygn. akt I ZR 74/12). Jako wła�cicielowi ł�cza, 

przypisuje si� Panu równie� działanie osób trzecich. Trybunał Federalny orzekł w 

wyroku z 12.05.2010 r. (sygn. akt. I ZR 121/08), �e utrzymywanie niewystarczaj�co 

dobrze zabezpieczonego ł�cza WLAN znajduje si� w adekwatnym zwi�zku 

przyczynowo-skutkowym z naruszeniami prawa, które zostały popełnione przez 

osoby trzecie przy u�yciu tego ł�cza. W ramach wtórnego ci��aru przedstawienia 

sprawy i wtórnego ci��aru dowodu musi pan przedstawi� i udowodni�, �e zapewnił 

Pan wystarczaj�ce zabezpieczenia. Z tego wzgl�du, jako wła�ciciel ł�cza, odpowiada 

Pan cywilnoprawnie za naruszenie. Ponadto niedozwolone powielanie chronionych 

prawem utworów karane jest zgodnie z § 106 UrhG kar� do 3 lat pozbawienia 

wolno�ci. 

4. W imieniu i z upowa�nienia naszej Klientki ��damy od Pana niezwłocznego usuni�cia 

z Pana komputera ewentualnie posiadanych jeszcze nielegalnych kopii. Ponadto, aby 

zapobiec powtórzeniom narusze�, ��damy od Pana zło�enia wobec naszej klientki 

o�wiadczenia o zaniechaniu narusze�. O�wiadczenie to powinno wpłyn�� do naszej 

kancelarii najpó�niej do 

23.12.2013 r. 
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O�wiadczenie o zaniechaniu musi by� zło�one w oryginale wraz z podpisem. Kopia 

lub przekazanie go za pomoc� telefaksu nie jest wystarczaj�ce. O�wiadczenie o 

zaniechaniu musi by� obwarowane odpowiedni� kar�, bezwarunkowe i nieodwołalne. 

Odpowiedni formularz o�wiadczenia o zaniechaniu zawieraj�cy regulacj� dotycz�c�

kary umownej zgodnie z powszechnie stosowanym „zwyczajem hamburskim” 

znajduje si� w zał�czniku. Je�li zamierza Pan ten formularz zmodyfikowa� (§ 97a ust. 

2 nr 4 UrhG) wskazujemy, �e jedynie o�wiadczenie o zaniechaniu obwarowane 

odpowiedni� kar� umown� usuwa zagro�enie ponownego naruszenia prawa. W 

przypadku modyfikacji o�wiadczenia o zaniechaniu ponosi Pan ryzyko, �e nie 

zostanie ono przez nas zaakceptowane. 

5. Zgodnie z § 97a ust. 3 UrhG nasza Klientka ma wobec Pana ponadto roszczenie o 

zwrot poniesionych kosztów. Jest Pan zobowi�zany do pokrycia poniesionej przez 

nasz� Klientk� wskutek niedozwolonego wykorzystania jej praw szkody, któr�

okre�lamy na 15,50 €. Musi Pan tak�e pokry� koszty poniesione przez firm�, która 

zarejestrowała naruszenie prawa, koszty post�powania przed S�dem Krajowym w  

Kolonii oraz proporcjonalne koszty, które zgodnie z § 101 ust. 2 UrhG nale�ało 

zwróci� Pana dostawcy usług telekomunikacyjnych. Koszty wymienione w zdaniu 

poprzednim wynosz� 65,00 €. Koszty naszej pomocy okre�lone zostały na podstawie 

Ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (RVG) i wynosz�: 

Warto�� przedmiotu działalno�ci adwokackiej: 1 080,50 € 

Opłata za czynno�ci adwokackie §§ 13, 14 nr 2300 VV RVG 149,50 €
Ryczałt za poczt� i telefon nr 7002 VV RVG 20,00 €
Suma cz��ciowa 169,50 €

Odszkodowanie 15,50 €
Koszty zarejestrowania naruszenia prawa – ryczałt 65,00 €
Suma ł�czna 250,00 €

Powy�sz� kwot� prosimy wpłaci� na konto: 

(dane rachunku bankowego) 

Z powa�aniem, 

_____________________________ 
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Nasz znak sprawy: 

O�wiadczenie o zaniechaniu narusze� praw autorskich 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

– zwany dalej jako „Dłu�nik“ 

wobec 

The Archive AG z siedzib� w Szwajcarii, Blumenweg 3a, 8303 Bassersdorf, Szwajcaria. 

– zwana dalej jako „Wierzyciel” 

1. Dłu�nik zobowi�zuje si� wobec Wierzyciela do zaniechania powielania lub 

zezwalania na powielanie w Internecie za pomoc� streamingu prawnie chronionego 

filmu „Dream trip” lub jego cz��ci. W ka�dym przypadku ponownego naruszenia 

Dłu�nik zobowi�zuje si� zapłaci� Wierzycielowi kar� umown�. Wysoko�� kary 

umownej zostanie ustalona przez Wierzyciela według jego uznania. W razie sporu, 

okoliczno��, czy wysoko�� kary umownej jest odpowiednia, zostanie ustalona przez 

wła�ciwy s�d. 

2. Dłu�nik zobowi�zuje si� do zapłaty kwoty 250,00 € w celu zaspokojenia roszczenia 

Wierzyciela o odszkodowanie z tytułu naruszenia okre�lonego w pkt 1. Zapłata 

nast�pi do dnia 05.02.2014 r.  

W ten sposób roszczenie Wierzyciela wynikaj�ce z naruszenia prawa autorskiego 

zostanie zaspokojone. 

______________________, dnia ________ 

Opracowano na podstawie: http://www.ratgeberrecht.eu/urheberrecht-aktuell/abmahnung-streaming.html
Data ostatniego wywołania: 22.01.2014 r. 
Tłumaczenie na j. polski: Ksawery Korn 



Cz��� II

Co zrobi� z takim wezwaniem?

- Etapy udzielania pomocy prawnej

Hilla §

Prawnik - zawód pomi�dzy powołaniem a biznesem. 
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1. Ustalenie stanu faktycznego

Co si� wydarzyło?

- Ogl�dałem na stronie www.redtube.com rzeczony film 

(pornograficzny)?

- „�ci�gałem” ogl�dany film?

- Jak ustalono moje dane osobowe?

- Ile kosztuje „normalne” ogl�danie filmów?

- Jakie koszty powstaj� przy �ciganiu piratów w internecie?

Hilla §

Prawnik - zawód pomi�dzy powołaniem a biznesem. 
Studium przypadku na przykładzie zjawiska masowych wezwa� do zapłaty



Gesetz über Urheberrecht und 

verwandte Schutzrechte 

(Urheberrechtsgesetz)

vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 

1273),  in der Fassung vom 1. Oktober 

2013 (BGBl. I S. 3728)

Ustawa o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych

(Ustawa o prawie autorskim) 

z 9 wrze�nia 1965 r. (BGBl. I str. 1273) 

w brzmieniu z 1 pa�dziernika 2013 r.  

(BGBl. I str. 3728)

Slajdy 13-23: tłumaczenie własne

Hilla § 2. Ustalenie stanu prawnego

Prawnik - zawód pomi�dzy powołaniem a biznesem. 
Studium przypadku na przykładzie zjawiska masowych wezwa� do zapłaty



Gesetz über Urheberrecht und verwandte

Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965

§ 97 Anspruch auf Unterlassung und 

Schadensersatz

(1)1Wer das Urheberrecht oder ein 

anderes nach diesem Gesetz 

geschütztes Recht widerrechtlich 

verletzt, kann von dem Verletzten auf 

Beseitigung der Beeinträchtigung, bei 

Wiederholungsgefahr auf 

Unterlassung in Anspruch genommen 

werden. 2Der Anspruch auf 

Unterlassung besteht auch dann, 

wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig 

droht. 

§ 97 Roszczenie o zaniechanie 

i odszkodowanie

(1)1Kto bezprawnie narusza prawo 

autorskie lub inne prawo chronione na 

mocy niniejszej ustawy, mo�e zosta�

przez pokrzywdzonego wezwany do 

usuni�cia naruszenia, a w przypadku 

zagro�enia powtórnego naruszenia, 

do jego zaniechania. 2Roszczenie o 

zaniechanie przysługuje tak�e wtedy, 

gdy naruszenie zagra�a po raz 

pierwszy. 

Hilla §
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§ 97 Anspruch auf Unterlassung und

Schadensersatz

(2) 1Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig 

vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus 

entstehenden Schadens verpflichtet. 2Bei der 

Bemessung des Schadensersatzes kann auch der 

Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des 

Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. 3Der 

Schadensersatzanspruch kann auch auf der 

Grundlage des Betrages berechnet werden, den der 

Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten 

müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des 

verletzten Rechts eingeholt hätte. 4Urheber, Verfasser 

wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70), Lichtbildner 

(§ 72) und ausübende Künstler (§ 73) können auch 

wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden 

ist, eine Entschädigung in Geld verlangen, wenn und 

soweit dies der Billigkeit entspricht.

§ 97 Roszczenie o zaniechanie i odszkodowanie

(2) 1Kto działa umy�lnie albo nieumy�lnie, jest wobec 

pokrzywdzonego zobowi�zany do naprawienia 

powstałej szkody. 2Przy okre�laniu wysoko�ci 

odszkodowania mo�e tak�e zosta� wzi�ty pod uwag�

zysk, który sprawca uzyskał przez naruszenie prawa. 

3Roszczenie o odszkodowanie mo�e zosta� równie�

obliczone na podstawie kwoty, któr� sprawca musiałby 

zapłaci� jako odpowiednie wynagrodzenie w 

przypadku, gdyby uzyskał zgod� na korzystanie z 

naruszonego prawa. 4Twórcy, autorzy publikacji 

naukowych (§ 70), fotografowie (§ 72) oraz arty�ci 

wykonawcy (§ 73) mog� domaga� si� równie�

odszkodowania pieni��nego za szkody, które nie maj�

natury maj�tkowej, o ile odpowiada to zasadzie 

słuszno�ci. 

Hilla §
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Gesetz über Urheberrecht und verwandte

Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965

§ 97a [1] Abmahnung

(1) Der Verletzte soll den Verletzer vor 

Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens 

auf Unterlassung abmahnen und ihm 

Gelegenheit geben, den Streit durch 

Abgabe einer mit einer angemessenen 

Vertragsstrafe bewehrten 

Unterlassungsverpflichtung beizulegen.

(2) (…)

§ 97a Upomnienie [wezwanie do

zaniechania]

(1) Pokrzywdzony powinien przed 

rozpocz�ciem postepowania s�dowego 

wezwa� sprawc� do zaniechania i 

umo�liwi� mu zako�czenie sporu 

poprzez zło�enie obwarowanego 

odpowiedni� kar� umown� zobowi�zania 

do zaniechania.

(2) (…)

Hilla §
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§ 97a [1] Abmahnung

(3) 1Soweit die Abmahnung berechtigt ist und
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 entspricht, kann
der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen
verlangt werden. 2Für die Inanspruchnahme
anwaltlicher Dienstleistungen beschränkt sich der
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen
hinsichtlich der gesetzlichen Gebühren auf
Gebühren nach einem Gegenstandswert für den
Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch von
1 000 Euro, wenn der Abgemahnte

1. eine natürliche Person ist, die nach
diesem Gesetz geschützte Werke oder
andere nach diesem Gesetz geschützte
Schutzgegenstände nicht für ihre
gewerbliche oder selbständige berufliche
Tätigkeit verwendet, und

2. nicht bereits wegen eines Anspruchs des
Abmahnenden durch Vertrag, auf Grund
einer rechtskräftigen gerichtlichen
Entscheidung oder einer einstweiligen
Verfügung zur Unterlassung verpflichtet
ist.

(…)

§ 97a Upomnienie [wezwanie do zaniechania]

(3) 1Je�eli upomnienie jest zasadne i odpowiada
wymogom okre�lonym w ust. 2 zd. 1 pkt 2 do 4,
mo�na ��da� zwrotu wydatków koniecznych.
2Zwrot wydatków koniecznych za czynno�ci
adwokackie ograniczony jest do stawki ustawowej
za roszczenie o zaniechanie i usuni�cie skutków
naruszenia przy warto�ci przedmiotu działalno�ci

adwokackiej wynosz�cym 1 000 Euro, je�eli

wezwany

1. jest osob� fizyczn�, która nie wykorzystuje

utworów lub innych przedmiotów chronionych

na podstawie tej ustawy do swojej działalno�ci

gospodarczej albo samodzielnej działalno�ci

zawodowej oraz

2. nie jest ju� zobowi�zany do zaniechania

narusze� na podstawie roszczenia osoby

upominaj�cej wynikaj�cego z umowy, z

prawomocnego orzeczenia s�dowego lub

zarz�dzenia tymczasowego.

(…)

Hilla §
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Gesetz über Urheberrecht und verwandte

Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965



§ 101 Anspruch auf Auskunft

(…)

(9) 1Kann die Auskunft nur unter Verwendung 

von Verkehrsdaten (§ 3 Nr. 30 des 

Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, 

ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche 

Anordnung über die Zulässigkeit der 

Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, 

die von dem Verletzten zu beantragen ist. 2Für 

den Erlass dieser Anordnung ist das 

Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft 

Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz 

oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht 

auf den Streitwert ausschließlich zuständig. 

(…)

§ 101 Roszczenie o uzyskanie informacji

(…)

(9) 1Je�eli informacja mo�e by� udzielona 

jedynie przy wykorzystaniu danych o ruchu 

(§ 3 nr 30 Ustawy telekomunikacyjnej), dla jej 

udzielenia konieczne jest uprzednie s�dowe 

zarz�dzenie o dopuszczalno�ci wykorzystania 

danych o ruchu, udzielane na wniosek 

pokrzywdzonego. 2Do wydania takiego 

zarz�dzenia wła�ciwy jest bez wzgl�du na 

warto�� przedmiotu sporu s�d krajowy, na 

którego obszarze zobowi�zany do udzielenia 

informacji ma swoje miejsce zamieszkania, 

swoj� siedzib� albo oddział. (…)

Hilla §

Prawnik - zawód pomi�dzy powołaniem a biznesem. 
Studium przypadku na przykładzie zjawiska masowych wezwa� do zapłaty

Gesetz über Urheberrecht und verwandte

Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965



§ 16 Vervielfältigungsrecht

(1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, 

Vervielfältigungsstücke des Werkes 

herzustellen, gleichviel ob vorübergehend 

oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in 

welcher Zahl.

(2) Eine Vervielfältigung ist auch die 

Übertragung des Werkes auf Vorrichtungen 

zur wiederholbaren Wiedergabe von Bild-

oder Tonfolgen (Bild- oder Tonträger), 

gleichviel, ob es sich um die Aufnahme einer 

Wiedergabe des Werkes auf einen Bild- oder 

Tonträger oder um die Übertragung des 

Werkes von einem Bild- oder Tonträger auf 

einen anderen handelt.

§ 16 Prawo do powielania

(1) Prawem do powielania jest prawo 

wytwarzania kopii utworu, oboj�tnie czy 

czasowo, czy trwale, w jakim procesie i w 

jakiej ilo�ci. 

(2) Powieleniem jest równie� przenoszenie 

utworu na urz�dzenia do wielokrotnego 

odtwarzania sekwencji obrazów i d�wi�ków 

(no�niki obrazu lub d�wi�ku) niezale�nie od 

tego, czy chodzi o nagranie utworu na 

no�niku obrazu lub d�wi�ku, czy o 

przeniesienie utworu z jednego no�nika 

d�wi�ku lub obrazu na inny.

Hilla §

Prawnik - zawód pomi�dzy powołaniem a biznesem. 
Studium przypadku na przykładzie zjawiska masowych wezwa� do zapłaty

Gesetz über Urheberrecht und verwandte

Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965



§ 15 Allgemeines

(1) Der Urheber hat das ausschließliche

Recht, sein Werk in körperlicher

Form zu verwerten; das Recht

umfaßt insbesondere

1. das Vervielfältigungsrecht

(§ 16),

2. (…)

§ 15 Przepisy ogólne

(1) Twórcy przysługuje wył�czne prawo

do korzystania z materialnej postaci

jego utworu; prawo to obejmuje w

szczególno�ci

1. Prawo do powielania (§ 16),

2. (…)
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§ 94 Schutz des Filmherstellers

(1)1Der Filmhersteller hat das ausschließliche 

Recht, den Bildträger oder Bild- und 

Tonträger, auf den das Filmwerk 

aufgenommen ist, zu vervielfältigen, zu 

verbreiten und zur öffentlichen Vorführung, 

Funksendung oder öffentlichen 

Zugänglichmachung zu benutzen. 2Der 

Filmhersteller hat ferner das Recht, jede 

Entstellung oder Kürzung des Bildträgers 

oder Bild- und Tonträgers zu verbieten, die 

geeignet ist, seine berechtigten Interessen 

an diesem zu gefährden. 

(2) (…)

§ 94 Ochrona producentów filmowych

(1) 1Producent filmowy ma wył�czne prawo do 

powielania i rozpowszechniania no�ników 

obrazu lub obrazu i d�wi�ku, na którym 

utwór filmowy został nagrany oraz do ich 

wykorzystania do publicznego wy�wietlania, 

emisji radiowej lub publicznego 

udost�pnienia utworu. 2Producent filmowy 

ma ponadto prawo zakaza� ka�dego 

zniekształcania lub obcinania no�ników 

obrazu lub obrazu i d�wi�ku, które mogłoby 

zagrozi� jego uzasadnionym interesom.

(2) (…)
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§ 53 Vervielfältigungen zum privaten

und sonstigen eigenen Gebrauch

(1)1Zulässig sind einzelne 

Vervielfältigungen eines Werkes durch 

eine natürliche Person zum privaten 

Gebrauch auf beliebigen Trägern, 

sofern sie weder unmittelbar noch 

mittelbar Erwerbszwecken dienen, 

soweit nicht zur Vervielfältigung eine 

offensichtlich rechtswidrig hergestellte 

oder öffentlich zugänglich gemachte 

Vorlage verwendet wird. (…)

§ 53 Powielanie dla osobistego i

innego u�ytku własnego

(1)1Dozwolone jest wykonanie przez 

osob� fizyczn� pojedynczych kopii 

utworu na u�ytek osobisty na 

jakimkolwiek no�niku, je�eli nie słu��

one ani bezpo�rednio ani po�rednio 

celom zarobkowym, o ile do 

powielenia nie słu�ył wzór wytworzony 

lub udost�pniony publicznie w sposób 

sprzeczny z prawem. (...)
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§ 44a Vorübergehende 

Vervielfältigungshandlungen

Zulässig sind vorübergehende 

Vervielfältigungshandlungen, die flüchtig oder 

begleitend sind und einen integralen und 

wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens 

darstellen und deren alleiniger Zweck es ist,

1. eine Übertragung in einem Netz zwischen

Dritten durch einen Vermittler oder

2. eine rechtmäßige Nutzung

eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands

zu ermöglichen, und die keine eigenständige

wirtschaftliche Bedeutung haben.

§ 44a Przej�ciowe czynno�ci zwielokrotniania

Dozwolone s� przej�ciowe czynno�ci 

zwielokrotniania, które maj� charakter 

krótkotrwały lub towarzysz�cy i które stanowi�

integraln� oraz podstawow� cz��� procesu 

technicznego, którego jedynym celem jest 

umo�liwienie

1. przekazu w sieci pomi�dzy osobami 

trzecimi przez po�rednika lub

2. zgodnego z prawem korzystania

z utworu albo innego przedmiotu ochrony, i które 

nie maj� samodzielnego znaczenia 

gospodarczego.
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3. Co z tego wynika (subsumpcja)?

Czy zasadne s� ��dania 

- zło�enia o�wiadczenia okre�lonej tre�ci

i

- zapłaty 250,00 € za ogl�danie (streaming) filmu na stronie 

internetowej?
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4. Interes klienta
Hilla §

Wynik badania zasadno�ci zgłoszonych ��da� a

interes maj�tkowy 

i

interes niemaj�tkowy (osobisty)

klienta
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Cz��� III

Mi�dzy powołaniem a biznesem
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• Niska warto�� przedmiotu sporu

• Znaczny nakład pracy

• Wynagrodzenie
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• Ile czasu potrzebuj� na przygotowanie sprawy od strony

prawnej i napisanie wezwania?

• Jak napisa� zindywidualizowanych 100 000 wezwa�?

• Jak wydrukowa� 100 000 wezwa�?

• Jak je podpisywa�?

• Jak zapakowa� listy, zaadresowa�, opłaci� i wysła�?

• Jaki zespół i jakich urz�dze� do tego potrzebuj�?

• Jakie b�d� si� kształtowały koszty?

• Czy i ew. jakiego potrzebuj� ubezpieczenia?
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Z tego zarobek prawnika:

169,50 € x 100 000 = 16 950 000,00 €

���������	 
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16 950 000,00 € x 50 % = 8 475 000,00 €
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Opłata za czynno�ci adwokackie �� 13, 14 nr 2300 VV RVG 149,50 €

Ryczałt za poczt� i telefon nr 7002 VV RVG 20,00 €

Suma cz��ciowa 169,50 €

Odszkodowanie 15,50 €

Koszty zarejestrowania naruszenia prawa – ryczałt 65,00 €

Suma ł�czna 250,00 €
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	ródło: http://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article124010766/Welche-Versicherung-schuetzt-vor-Online-Abmahnung.html
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Cz��� IV

Podsumowanie
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Prawnik to pi�kny zawód
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Abmahnung (� 97a UrhG) upomnienie, wezwanie 

Vervielfältigungsrecht (�� 16, 94 UrhG) prawo do powielania, do zwielokrotniania

Beseitigung der Beeinträchtiging (� 97 

ust. 1 UrhG)

usuni�cie skutków naruszenia (art. 79 ust. 
1 pkt 2 pr. aut.)

Unterlassung (� 97 ust. 1 UrhG) zaniechanie (art. 79 ust. 1 pkt 1 pr. aut.)

Schadensersatz (� 97 UrhG) naprawienie szkody (art. 79 ust. 1 pkt 3 pr. 
aut.)

Download �ci�ganie, pobieranie danych

Upload wysyłanie danych

Streaming dostarczanie informacji multimedialnych 
na ��danie

live streaming streaming na �ywo, na bie��co

on demand streaming streaming na �yczenie (przykładowo 
film zapisany na serwerze mo�e by�
przez korzystaj�cego odtworzony w 
cało�ci, zatrzymany, przesuni�ty 
itp.)



Dzi�kuj� za uwag�.

ycz� dalszych sukcesów w studiach.
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�
Rechtsanwalt und radca prawny

office@hilla.eu

www.hilla.eu

Schillerstraße 20 Al. Jerozolimskie 101/12
60313 Frankfurt am Main 02-011 Warszawa
Tel.: +49 69 91 33 01 0 Tel.: +48 22 745 01 90
Fax: +49 69 91 33 01 19 Fax: +48 22 745 01 91
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