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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1155/2012, którą złożył A. S. (Grecja) w sprawie monitorowania stron 
internetowych i ochrony praw własności intelektualnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z należącą do obywatela rumuńskiego 
stroną internetową MathsLinks, na której znajdują się zadania matematyczne. Informuje on, 
że w większości przypadków źródło nie jest podawane. Zaznaczając, że prawa własności 
intelektualnej są na ogół chronione na mocy prawa przed niedozwolonym wykorzystywaniem 
i powielaniem, składający petycję wzywa do zbadania rzeczonej strony i wprowadzenia 
wymogu każdorazowego podawania źródła zamieszczanych na niej zadań matematycznych 
(czasopismo, numer, data i autor). Zadania matematyczne są własnością autorów oraz 
czasopism, które publikują je pod konkretnym numerem ISSM. Składający petycję wzywa do 
zbadania rzeczonej strony, tak aby ustalić, czy jest ona zgodna z tym wymogiem.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 11 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Uwagi Komisji 
Metody operacji i pojęcia matematyczne jako takie nie są chronione prawem autorskim. 
Oryginalny opis takich metod i pojęć może jednak podlegać ochronie prawem autorskim, pod 
warunkiem że sposób zapisu cechuje wystarczająca oryginalność. W niniejszym przypadku –
na podstawie danych dostarczonych Komisji – nie jest możliwe stwierdzenie, czy zadania 
matematyczne, o których mowa, mogłyby być chronione prawem autorskim. W 
rzeczywistości to do rumuńskich władz należy zbadanie tej kwestii, jak również wszelkich 
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skarg dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej lub innych przepisów prawnych. 
Ponadto Komisja nie posiada uprawnień do zbadania, czy informacje zamieszczone na 
krajowym portalu naruszają prawo krajowe, ani też do podjęcia jakichkolwiek środków w 
celu położenia kresu ewentualnemu naruszeniu praw.

Wnioski
Na podstawie informacji, którymi dysponuje Komisja, nie jest możliwe stwierdzenie, czy 
zadania matematyczne, o których mowa, mogą podlegać ochronie z tytułu prawa autorskiego. 
Komisja informuje Komisję Petycji, że składającemu petycję należałoby doradzić, aby 
skontaktował się z rumuńskim urzędem ochrony praw autorskich („ORDA”) za pomocą 
następującego adresu e-mail: office@orda.gov.ro, aby zbadał on jego wniosek.


