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Na podstawie art. 78 i 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631), wzywamy Pana do zaniechania naruszania 

praw autorskich do książki Roberta Spałka pt. „Komuniści przeciwko komunistom. 

Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce, 

Warszawa-Poznań 2014 ". 

W 37. numerze tygodnika „Teraz Polska", którego jest Pan redaktorem naczelnym i 

wydawcą (datowanego na 10.09-16.09.2015), na stronie 14 i 15, zamieszczony został 

obszerny fragment tej książki. Publikacja ta nastąpiła bez koniecznego na gruncie ustawy o 

prawie autorskim zezwolenia twórcy oraz Instytutu Pamięci Narodowej, któremu służą do 

książki autorskie prawa majątkowe. Tego rodzaju wykorzystanie tak obszernego fragmentu 

książki nie mieści się w granicach dozwolonego użytku zdefiniowanego ani w art. 25 ani w 

art. 29 ustawy o prawie autorskim. Prawem cytatu objęte jest bowiem przytaczanie jedynie 

urywków rozpowszechnionych utworów i to w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą 

krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Bez zezwolenia twórcy, fragmenty 

większych utworów można umieszczać jedynie w podręcznikach, wypisach i antologiach (art. 

29 ust. 2 i 2(1), ale nie w prasie. 

Z naruszeniem praw autorskich mamy do czynienia m.in. wówczas, jeżeli następuje 

korzystanie z utworu objętego ochroną prawnoautorską na jakimkolwiek polu jego 

eksploatacji bez zgody uprawnionego (m.in. jest to utrwalanie dowolną techniką. 
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zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu i inne rodzaje rozpowszechniania) i bez 

umożliwienia twórcy nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (art. 16 pkt 5). 

Publikacja fragmentu książki „Komuniści przeciwko komunistom" nastąpiła bez 

zezwolenia i w związku z powyższym stanowi ona naruszenie autorskich praw majątkowych, 

należących do IPN, jak i autorskich praw osobistych twórcy - autora Roberta Spałka. 

Dodatkowo, fragment utworu został bezprawnie zamieszczony w piśmie w sposób, 

który wprowadza czytelnika w błąd, sugerując kooperację autora z tym pismem 

(umieszczenie pod artykułem imienia i nazwiska autora książki). Tymczasem tygodnik „Teraz 

Polska" propaguje odmienną interpretację historii niż autor książki, ponadto czyni to w formie 

nieakceptowanej przez autora. Oczywistym w związku z tym jest, że jakakolwiek kooperacja 

Roberta Spałka z tygodnikiem „Tylko Polska" nigdy nie została i nie mogła być podjęta. 

Sugerowanie współpracy i publikacja jego tekstu w piśmie „Tylko Polska" podważa w ocenie 

autora jego wiarygodność środowiskową i zawodową, skutkuje potencjalnie negatywnymi 

konsekwencjami zawodowymi i przede wszystkim uszczerbkiem moralnym. 

Z tych tez względów powyższe bezprawne działanie ze strony tygodnika „Tylko Polska" 

stanowi naruszenie dóbr osobistych twórcy, które są chronione przepisami art. 23 kodeksu 

cywilnego. 

W związku z powyższym, niezależnie od ochrony prawnocywilnej, służą nam od Pana 

jako podmiotu, który naruszył prawa autorskie, roszczenia z art. 78 i 79 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: 

• żądanie zaniechania naruszania, 

• żądanie złożenia przez Pana publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i 

formie i opublikowania go w prasie, 

• żądanie naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez 

zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego 

wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia 

przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. 

Ponadto, w razie skierowania sprawy do sądu, sąd może przyznać twórcy 

odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub - na 

żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na 

wskazany przez twórcę cel społeczny (art.78. ust. 1 zd. drugie), a także sąd może orzec 

również o wycofaniu z obrotu bądź zniszczeniu bezprawnie wytworzonych 
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przedmiotów, w tym przypadku - egzemplarzy tygodnika z bezprawnie wykorzystanym 

utworem (art. 79 ust. 4). 

Wobec powyższego wzywamy Pana do: 

- zaniechania naruszeń i nieumieszczania dalszych fragmentów Utworu Roberta Spałka 

„Komuniści przeciwko komunistom", 

- umieszczenia w kolejnym numerze tygodnika „Tylko Polska" następującego 

oświadczenia: 

„ W ostatnim numerze tygodnika bezprawnie umieszczono bez zgody twórcy i wydawcy 

obszerny fragment książki Roberta Spałka „Komuniści przeciwko komunistom". Bardzo 

przepraszam autora oraz Instytut Pamięci Narodowej za naruszenie ich praw autorskich do 

tego utworu". 

Niezastosowanie się przez Pana do niniejszego wezwania lub jakiejkolwiek jego części 

oznaczać będzie, że Pana zamiarem jest dalsze naruszanie praw autorskich twórcy i IPN. W 

takim wypadku jesteśmy gotowi na skorzystanie ze środków prawnych przysługujących nam 

na drodze sądowej. 

Niniejsze pismo stanowi przedsądowe wezwanie do dobrowolnego spełnienia żądania 

w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

Prof. dr hab Jerzy Eisler Dr Robert Spałek 

Autor książki 
pracownik IPN 

Dyrektor Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie 
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