
Własność intelektualna  
w Internecie 
Prawo autorskie 



Statute of Ann  

Pierwszy na świecie dokument regulujący kwestie własności 
intelektualnej to „Statute of Ann” – Statut królowej Anny 
z 1710 roku. (Anna Stuart – królowa Anglii) 

 
Nadawał on autorowi lub wydawcy (księgarzowi)  wyłączne 
prawo druku książki i dysponowania nim przez 40 lat. 

 
Po jego zakończeniu prawo to wygasało i każdy mógł 
opublikować wolny już utwór.  



Co mówi Powszechna deklaracja  
praw człowieka? 

 „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego 
uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, 
do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia  
w postępie nauki i korzystania z jego 
dobrodziejstw. 

 Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych  
i materialnych korzyści wynikających  
z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, 
literackiej lub artystycznej.” 

 

 Art. 27 Powszechnej deklaracji praw człowieka uchwalonej przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku w Paryżu 



Polskie prawo… 

Ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z 4 lutego 1994 roku  
(tekst jednolity Dz. U. z  2006 roku nr 90, 
poz. 631 z późniejszymi zmianami). 



Co to jest utwór? 

„Utwór to każdy przejaw działalności twórczej  
o indywidualnym charakterze, ustalony  
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu wyrażenia.”  

 

(filmy, książki, utwory muzyczne, hasło reklamowe, 
artykuł, zdjęcie, praca dyplomowa, program 
komputerowy, strona WWW, itp.) 



Co to jest podmiot prawa  
autorskiego? 
 

Podmiot prawa autorskiego czyli autor – każda 
osoba niezależnie od tego, czy posiada zdolność do 
czynności prawnych, czyli także nieletnia  
i ubezwłasnowolniona.  

 

Taką zdolność ma osoba, która ukończyła 13 lat, ale 
nie oznacza to, że utwory stworzone przez młodsze 
dziecko nie są objęte ochroną. Rozporządzać  
utworem będą rodzice. 



Prawa autorskie  
(majątkowe, osobiste) 

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną  
w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu 
więź twórcy z utworem: 

prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, 
pseudonimem lub anonimowo,  

prawo do nienaruszalności treści i formy utworu,  

prawo do decydowania o pierwszym udostepnieniu 
utworu publiczności oraz  

prawo do nadzoru nad sposobem wykorzystania 
utworu 



Prawa autorskie  
(majątkowe, osobiste) 

Autorskie majątkowe wyrażają się w:  

wyłącznym prawie twórcy do korzystania  
i rozporządzania utworem , 

do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez 
inne osoby. 

Mogą być przeniesione na inny podmiot na drodze 
dziedziczenia lub umowy 

 



Dozwolony użytek osobisty 

 Dozwolony użytek osobisty przewiduje  
możliwość nieodpłatnego korzystania z już 
rozpowszechnionego utworu.  

 Ważny jest również cel korzystania, własny użytek osobisty 
wyłącza generowanie zysku. Obejmuje on możliwość 
korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworów, takich 
jak np. książki, płyty muzyczne przez krąg osób 
pozostających w stosunku osobistym.  

 Przykładowo, gdy dokonaliśmy zakupu książki w EMPIKU, wówczas taki egzemplarz możemy 
pożyczyć swojemu bratu i może on tę książkę skserować w całości pod warunkiem, że nie 
będziemy pobierać z tego tytułu opłat. Gdyby nie było dozwolonego użytku osobistego nie 
moglibyśmy nawet użyczać takiej książki bez zgody twórcy. Nie uprawnia to oczywiście do 
kserowania większej ilości kopii żeby następnie rozdawać je znajomym. Nie możemy kupić nowej 
płyty swojego ulubionego zespołu, a następnie wykonać 50 kopii i rozdawać je znajomym. 

  Nie dotyczy programów komputerowych.  



Dozwolony użytek publiczny  
obejmuje 

 Art. 29. Prawo cytatu 

 

 1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną 
całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne 
utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, 
analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku 
twórczości.  

 2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać 
rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych 
utworów w podręcznikach i wypisach.  

 21. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać 
rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych 
utworów w antologiach.  

 



Dozwolony użytek publiczny 

 Prawo przedruku  
 

 Prawo przedruku zezwala w szczególności na przedruk 

wcześniej rozpowszechnionych sprawozdań o 

aktualnych wydarzeniach, przeglądów publikacji, mów 

wygłoszonych na publicznych zebraniach oraz krótkich 

streszczeń rozpowszechnionych utworów. 

 Dopuszczalny jest też przedruk aktualnych artykułów 

o tematyce politycznej, gospodarczej lub religijnej 
(chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze 

rozpowszechnianie jest zabronione - stąd w niektórych gazetach 

stosowne klauzule) 

 



Dozwolony użytek publiczny 

 

 Art. 28. Dozwolony użytek publiczny bibliotek, 
archiwów i szkół 

 Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:  

 1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań 
statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych;  

 2) sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy 
rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, 
zachowania lub ochrony własnych zbiorów;  

 3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub 
poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu 
informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie 
tych jednostek. 

 



Dozwolony użytek publiczny 

Biblioteka wypożyczająca książki 

Przytoczenie fragmentu cudzej książki we własnym utworze 
np. w celu wyjaśnienia poruszonej kwestii (cytat) 

Wyświetlenie ekranizacji lektury szkolnej na lekcji języka 
polskiego poświęconej tej lekturze 

Publiczne wykonanie wiersza współczesnego poety podczas 
szkolnej akademii 

Wykonanie i rozpowszechnienie w Internecie fotografii 
pomnika wystawionego na stałe w miejscu publicznym 

Zezwala na nieodpłatne (co do zasady) korzystanie z już 

rozpowszechnionego utworu na różne sposoby, które 

powodują udostępnienie go nieograniczonej publiczności. 

Przykłady dozwolonego użytku publicznego pokazuje 

poniższa tabela: 



Przeanalizuj sytuacje!  
 
W których przypadkach doszło do 
naruszenia praw autorskich??? 



Analiza przypadku 

Robert – licealista, prowadzi własny blog internetowy. Zamieścił  
w nim: 

zdjęcie swojego liceum, które skopiował ze strony internetowej 
szkoły, 

zdjęcie satelitarne swojego domu pobrane ze strony 
http://maps.google.com/, 

 felieton kolegi na temat wymiany szkolnej z gimnazjum 
niemieckim opublikowany w gazetce szkolnej, 

odnośnik do strony internetowej szkoły muzycznej, do której 
uczęszcza, 

wywiad z ulubionym zespołem muzycznym i zeskanowane 
zdjęcie jego członków zaczerpnięte z czasopisma, 

multimedialny Słownik języka niemieckiego (licencja typu 
shareware), o którego udostepnienie prosili go koledzy  
z klasy 

http://maps.google.com/


Zadanie 
1. Zajrzyj na stronę  

http://www.prawoautorskie.pl/ustawa-o-prawie-
autorskim 

2. Analizując wskazane artykuły  ustawy, zdecyduj, czy dany utwór podlega 
ochronie autorsko – prawnej 

 Strona www nieopatrzona notą copyright – art. 1 ust. 4. 

 Anonimowe wypracowanie na temat dramatu Antygona zamieszczone 
na stronie http://wypracowania.pl – art. 1 ust. 4. 

 Strona www Samorządu Uczniowskiego w budowie – art. 1 ust. 3. 

 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.  

- art. 4. 

 Prognoza pogody podana na stronie http://pogoda.onet.pl – art. 4. 

 Zdjęcie obrazu Bitwa pod Grunwaldem zamieszczone na stronie 
internetowej poświęconej twórczości Jana Matejki – art. 36. 

 Program multimedialny do projektowania ogrodów Garden Composer 
3D – art. 74. 

 Treść listu e-mail – art. 1.  

 

http://wypracowania.pl/
http://pogoda.onet.pl/

