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BEATA KARAŚ -JASZCZUR 



Co to jest prawo autorskie? 
 

 

Ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania 
o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści. W szczególności 
utworami objętymi ochroną prawno-autorską są: 

filmy, 

muzyka, 

fotografie, 

książki, 

piosenki, 

plakaty, 

gry, 

oprogramowanie komputerowe, 

przedstawienia teatralne, 

projekty architektoniczne. 
 

 

 



 
 

Co nie jest objęte ochroną? 
 
Nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, 
metody i zasady działania oraz koncepcje 
matematyczne. Nie stanowią przedmiotu prawa 
autorskiego: 
 akty prawne, 
 urzędowe dokumenty, 
 materiały, znaki, symbole, 
 opublikowane opisy patentowe, ochronne, 
 proste informacje prasowe. 
Z takich utworów możemy korzystać w sposób 
dowolny. 

 

 



Czym się różnią prawa autorskie  
od ochrony prywatności? 

Sam fakt pojawienia się w filmie, na 

zdjęciu czy w nagraniu dźwiękowym nie 

oznacza, że masz prawa autorskie do tych 

materiałów. Jeśli na przykład Twoja 

znajoma zrobi Ci zdjęcie, prawa autorskie 

do tego zdjęcia będą należały do niej. 

 



 

 

 

Kiedy mogę korzystać z cudzych utworów 

chronionych prawem autorskim? 

 
 

 

Możesz użyć dzieła chronionego prawem autorskim bez 
naruszania praw jego właściciela,  kiedy: 

Twój użytek jest niekomercyjny. 

Uzyskałeś egzemplarz utworu legalnie. 

Chcesz z niego korzystać wyłącznie w celach osobistych, albo 
przekazać go członkowi swojej rodziny lub bliskiemu 
znajomemu. 

Jeżeli chciałbyś zacytować określony utwór w określonym celu 
np. naukowym. 



To możesz! 

• Członkom swojej rodziny lub znajomemu 
możesz dać kopię e-booka, który zakupiłeś 
legalnie. Pamiętaj jednak, że nie masz 
prawa rozpowszechniać tak pozyskanych 
utworów nieokreślonemu kręgowi 
znajomych z Internetu i nie możesz wysłać 
kopii pliku wszystkim znajomym z 
Facebooka. 

• Jeśli legalnie zakupiłeś książkę, płytę w 
księgarni to masz prawo nią dowolnie 
rozporządzać. 

 



INTERNET 

Możesz ściągnąć plik z utworem z Internetu 
pod warunkiem, że uczynisz to z legalnego 
źródła i że nie będziesz czynił z niego użytku 
komercyjnego. Ma znaczenie, z jakiej 
technologii skorzystasz do ściągnięcia pliku. 
Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na użycie 
technologii, która wraz ze ściąganiem pliku 
powoduje jego udostępnianie -np. torrenty – 
naruszysz prawa autorskie. 

 



Czy mogę skorzystać z muzyki chronionej prawem 
autorskim w amatorskim filmiku, który chciałbym 

umieścić na platformie internetowej? 

Nie możesz skorzystać z muzyki chronionej prawem autorskim w 
amatorskim filmiku, który chcesz umieścić na platformie 
internetowej. Niemniej jednak, na przykład, możesz skorzystać z 
utworów Mozarta lub Chopina, pod warunkiem, że jesteś autorem ich 
artystycznych wykonań, czyli musisz sam zagrać utwór muzyczny. 
Jeżeli skorzystasz z muzyki chronionej prawem autorskim lub 
prawami pokrewnymi i umieścisz swój amatorski filmik na publicznie 
dostępnej platformie on-line, to naruszysz prawa autorskie i będziesz 
mógł być pociągnięty za to do odpowiedzialności. Możesz poszukać 
specjalnie do tego przeznaczonych programów, oferujących za darmo 
muzykę do amatorskich filmików. Pamiętaj, że powinieneś dokładnie 
sprawdzić stronę internetową  i korzystać tylko z godnych zaufania 
platform. 

 



Czy naruszam prawa autorskie, jeśli oglądam film 
 w Internecie za pomocą usługi streamingu,  

a nie zapisuję go w pamięci komputera? 

Nie naruszasz prawa autorskiego w 
związku z oglądaniem filmu za pomocą 
streamingu treści z legalnych źródeł. W takim 
wypadku otrzymujesz wyłącznie dostęp do 
chronionej treści i nie dochodzi do 
zwielokrotnienia utworu. Jednakże może 
dojść do naruszenia praw autorskich, jeśli 
będziesz udostępniał publicznie ten film za 
pomocą usługi streamingu.  



Jeśli utwory chronione prawem autorskim są umieszczane  
w moich postach „automatycznie” przez media 

społecznościowe i czy jestem odpowiedzialny za takie 
działanie? 

Umieszczanie utworów chronionych prawem 
autorskim w Twoich postach może być uznane za 
naruszenie prawa autorskiego. Nie jest naruszeniem, 
jeżeli posty, które zamieszczasz, są widoczne tylko dla 
członków Twojej rodziny lub Twoich najbliższych 
znajomych. Jeżeli z jakichś względów umieszczenie 
utworu w Twoim poście jest „automatyczne”, możesz 
odpowiadać za naruszenie prawa autorskiego, o ile 
zgodziłeś się w warunkach lub regulaminie danej strony 
internetowej na takie „automatyczne” umieszczanie.  

 



LINKOWANIE 

Linkowanie i utrwalanie utworów na Twojej 
stronie internetowej lub blogu bez zgody 
uprawnionego jest bezprawnym korzystaniem 
z utworu i może być naruszeniem praw 
autorskich.  

Linkowanie do internetowego źródła, w którym 
utwór został udostępniony publicznie i 
legalnie, czyli za zgodą autora i bez ograniczeń 
w dostępie do niego, nie stanowi naruszenia 
prawa autorskiego. 

 



Moje prawa autorskie 

Kiedy tworzę jakieś dzieło i umieszczam je w sieci, regulaminy wielu 
stron internetowych zobowiązują mnie do przeniesienia moich praw 
autorskich na daną stronę. Czy oznacza to, że tracę wszystkie prawa do 
takich utworów? 

Nie. Twoje prawa osobiste, które chronią Twoje więzi z utworem, np. prawo 
do autorstwa nie mogą być przeniesione. Nawet jeżeli strona internetowa 
zobowiązuje Cię do ich przeniesienia, a Ty się na to godzisz, takie 
postanowienie jest nieważne. W Polsce do przeniesienia autorskich praw 
majątkowych niezbędna jest forma pisemna. Kliknięcie „zgadzam się” pod 
regulaminem danej strony internetowej nie oznacza tego samego, co 
zachowanie formy pisemnej. W związku z tym nie tracisz swoich praw 
autorskich, nawet wówczas, gdy zgodziłeś się na to przy akceptacji regulaminu 
strony internetowej. 

 



AVATAR 

Mój avatar jest oparty na moim ulubionym aktorze, postaci lub klubie 
sportowym. Czy w związku z tym mogę mieć kłopoty w związku z 
naruszeniem praw autorskich albo innych praw? 

Tak, możesz mieć kłopoty.  

Jeśli kopiujesz chroniony utwór i rozpowszechniasz go jako swój avatar, to 
Twoje działanie jest naruszeniem praw autorskich. Jeżeli używasz fotografii 
lub obrazu przedstawiającego kogoś innego, możesz również naruszyć prawo 
tej osoby do wizerunku. Jeśli Twój avatar zawiera w sobie znaki towarowe, 
możesz mieć również problem z naruszeniem praw do znaku towarowego. Nie 
powinieneś mieć problemów z prawem, jeśli samodzielnie stworzysz swojego 
avatara, który będzie jedynie inspirowany cudzymi utworami i nie będzie 
połączeniem elementów twórczych z innych utworów. 

 



 

Bezpiecznie 

korzystaj  

z Internetu! 

 

Dziękuję za uwagę. 


