
Temat: Prawo w sieci 

 
Utwór to wynik jakiejś działalności o artystycznym charakterze, np. obrazek, rzeźba, piosenka, film 
itp. 
 
Nawet obrazek trzyletniego dziecka podlega ochronie prawno-autorskiej, ponieważ jest ono twórcą 
tego obrazka. Twórcą może być tylko osoba fizyczna, nie przedsiębiorstwo lub instytucja. 
Instytucja, po przeniesieniu praw może być uprawnioną do korzystania, ale twórcą jest człowiek. 
 
Z drugiej strony przedstawienie się jako autor anonimowego utworu, również jest niedopuszczalne. 
 
Za licencję na ogół trzeba zapłacić, ale są też wolne licencje.  
CC BY to licencja, która oznacza Uznanie Autorstwa (Creative Commons).Można swobodne 
kopiować, zmieniać, rozprowadzać, przedstawiać materiał pozyskany z internetu, pod warunkiem 
poinformowania o twórcy utworu, źródle oraz samej licencji. 
Dowolny utwór o tej licencji może np. być przełumaczony i umieszczony na blogu, stronie autora 
tłumaczenia, ale ten może już ograniczyć prawa do rozpowszechniania. 
CC BY-SA to licencja wymuszająca publikację jakiegoś utworu na tych samych warunkach jak w 
materiale źródłowym - Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 
Przykłądowo tłumacz musi udostępnić tłumaczenie na podobnych warunkach, jak utwór, z którym 
pracował (copyleft – czyli wolność korzystania z prawa do utworu z obowiązkiem udostępniania na 
tych samych zasadach, przeciwieństwo copyright, gdzie prawo do utworu jest zastrzeżone). 
Ta licencja służy uniemożliwieniu zawłaszczania  utworów zależnych, np. tłumaczenia. 

Wikipedia wykorzystuje licencję CC BY-SA 
 
Poza wspomnianymi, istnieje wiele rodzajów wolnych licencji. Każdy może taką stworzyć, ale to nie 
jest zalecane ze względu na brak kompatybilności i ewentualne problemy prawne. 
Jedną z najstarszych jest GNU GPL. Jest wykorzystywana np. przez twórców programu graficznego 
GIMP, lub systemu operacyjnego Linux. 
 
Korzystając z czyjegoś utworu, nawet w przypadku wolnej licencji, należy prezentowany utwór 
odpowiednio opisać: autor, źródło, nazwa licencji. 
 
Inne wolne licencje:  
CC BY-ND  (Uznanie autorstwa bez utworów zależnych) utwory z takim oznaczeniem nie mogą być 
np. tłumaczone, redagowane. 
CC BY-NC (Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne) 

 
Niepodpisane utwory także są chronione prawem autorskim, aby je wykorzystać szerzej niż w 
obrębie rodziny, należy o to poprosić autora. 
 
Ochrona autorskich praw majątkowych wygasa po upływie siedemdziesięciu lat od końca roku 
kalendarzowego w którym zmarł twórca. Po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych utwory – w 
tym fotografie przechodzą bowiem do tzw. domeny publicznej, co sprawia że na korzystanie z nich 
nie trzeba uzyskiwać zezwolenia następców prawnych autorów, bądź też innych podmiotów 

uprawnionych. 
 
Darmowe serwisy, z których można pobierać utwory, można znaleźć w bazie legalnych źródeł: 

https://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla 
 
Lekcja o takim samym tytule jest prezentowana na stronie: 

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/prawo-w-sieci/ 
Wykorzystaj zamieszczoną tam kartę pracy do przyporządkowania określonych czynności użytkownikom internetu 

 
1. Jaka jest różnica między licencją CC BY, a CC BY-SA? 
2. Jakie są wymogi przy wykorzystywaniu wolnych licencji? 
3. Czy brak opisanej licencji zwalnia nas z konieczności respektowania praw autorskich? 
4. Kto i w jakim celu gromadzi dane w internecie? Jakiego typu dane? 
 

 
 

https://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/prawo-w-sieci/


 
 
 
 

 
 
 
 



Szczególnym rodzajem oprogramowania, takiego jak np. gry jest Abandonware.  

Twórca już go nie sprzedaje i nie zapewnia dla niego obsługi.  
Jednak wiele z tych programów jest nadal chętnie używanych, dlatego powstały w internecie miejsca 
pozwalające je pozyskać. Patrząc przez pryzmat prawa, w wielu państwach jest to nielegalne, 
ponieważ jeszcze żaden program komputerowy nie jest tak stary, żeby wygasły jego majątkowe 
prawa autorskie, jednak z uwagi na fakt, że część firm już nie istnieje, a innym nie zależy na 
ochronie praw do tych konkretnych programów, to administratorzy takich serwerów mogą się 
spodziewać, że nie będą ścigani. 
 
W prawie żadnego kraju nie ma mowy o abandonware. Spotyka się za to określenie dzieła 
osierocone (orphan works).  
Jeśli studio produkujące gry zbankrutowało bez odsprzedaży majątkowych praw autorskich do gier 
to oprogramowanie to jest dziełem osieroconym.  
Według planowanej polskiej implementacji dyrektyw unijnych dzieła osierocone będą mogły tylko 
niekomercyjnie rozpowszechniać biblioteki, muzea i placówki oświatowe. 
 
 
Przykładowe przepisy prawne regulujące upublicznianie wizerunku:  
 
Art. 81. 1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi: 
Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku 
wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę 
za pozowanie. 

 
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji 
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 
 
Bez zgody danej osoby lub rodziców nie można publikować  zdjęć na których jest wizerunek danej 
osoby (art. 81 ustawy o prawie autorskim). Przepisy jednak w pewnych sytuacjach dopuszczają 
publikowanie zdjęć zbiorowych, gdzie wizerunek danej osoby staje się szczegółem większej całości. 
Odnosząc ten przepis do opisanej w pytaniu sytuacji przedszkole powinno więc ponownie 
przeanalizować czy zdjęcie/zdjęcia na których jest wizerunek dziecka/pracownika spełniają kilka 
podstawowych zasad które pozwalają na ich publikację bez pytania o zgodę: 
 
- dziecko/pracownik przedstawiony na zdjęciu nie może być głównym tematem fotografii musi 

pojawić się na niej niejako „przy okazji”, jako element uboczny, 
- dziecko/pracownik musi być elementem danego zdjęcia, szczegółem  – zgromadzenia, krajobrazu, 
publicznej imprezy (wyliczenie jest przykładowe, może to być również wycieczka, impreza 
przedszkola, warsztat), 
- co do zasady zdjęcie nie powinno też być zdjęciem pozowanym (pozowanie niejako oznaczałoby, 
że dana osoba jest jednak istotnym elementem zdjęcia). 
 
Jeżeli zdjęcie spełnia te kryteria, wówczas może być publikowane nawet bez zgody rodzica, czy 

nauczyciela który jest na zdjęciu. Dotyczy to również dyrektora i wicedyrektora. 
 
Ponadto nie wymaga zgody rozpowszechnianie zdjęć, gdy rozpowszechnianie wizerunku dotyczy 
osób powszechnie znanych, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nie funkcji 
publicznych w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. zdjęcia dyrekcji przy 
wykonywaniu czynności służbowych). 
 


