
Klasa VII  - 20.05.2020 

Temat: Prawo autorskie i własność intelektualna. 

Wiesz już na czym polega cyfrowa tożsamość i jak poprawnie budować ją w Internecie. Na 

wcześniejszych zajęciach omawialiśmy również zagadnienia związane z prawem 

autorskim. Ponieważ w chwili obecnej bardzo często korzystamy z Internetu i 

umieszczonych w nim informacji chciałabym powtórzyć z Wami zagadnienia związane z 

prawem autorskim i własnością intelektualną. 

Prawo autorskie (ang. Copyright) – to zespół przyjętych norm i aktów prawnych mających na celu 

zabezpieczanie wytworu ludzkiej działalności przed nielegalnym rozpowszechnianiem, 

kopiowaniem czy czerpaniem korzyści majątkowych. Prawem autorskim objęte są miedzy innymi 

dzieła muzyczne, architektoniczne, plastyczne, literackie jak i również programy komputerowe. 

Twórcą jest więc zatem nie tylko znany pisarz, artysta czy malarz, ale również uczeń piszący 

referat, dziecko malujące obraz czy krawcowa, która uszyła nową sukienkę – bez względu na to, 

czy dzieło zostało dokończone. 

Przeglądając strony internetowe, można natknąć się na różnych stronach na identyczne treści lub 

obrazy. Jest to przejaw braku poszanowania cudzej własności. 

Własność intelektualna odnosi się do wszystkich wytworów ludzkiego umysłu, jak i praw do 

korzystania z nich. Przedmiotem ochrony nie są  przedmioty materialne, lecz pewne dobra 

stanowiące zjawiska o charakterze niematerialnym. Stanowią one wynik trzech twórczości: 

artystycznej, naukowej i wynalazczej. 

W myśl prawa autorskiego każdy wytwór człowieka jest objęty ochroną prawną i może być 

wykorzystywany w taki sposób, na jaki zezwala jego autor. 

PAMIĘTAJ! 

Prawo autorskie opracowano w celu zabezpieczenia wytworów ludzkiej działalności przed 

nielegalnym kopiowaniem, rozpowszechnianiem, dokonywaniem zmian, czerpaniem korzyści 

majątkowych lub wykorzystywaniem w sposób niezgodny z życzeniami autora lub producenta. 

CIEKAWOSTKA! 

Wytwór ludzkiej działalności, który został objęty prawem autorskim (np. książka, strona 

internetowa, obraz) zawsze jest opatrzony notatką o ochronie prawnej. Poprawna forma takiej 

notatki wygląda następująco: Copyright [data] by [autor/właściciel]. Zamiast słowa „Copyright” 

używa się znaku ©. Stosowany jest również zwrot „All Rights Reserved” (wszelkie prawa 

zastrzeżone). 

Zadanie domowe. 

Odszukaj w swoim domu 3 rzeczy, które mają symbol © (Copyright) lub „All Rights Reserved. 

Szukaj w podręcznikach, na płytach z muzyką lub grami komputerowymi. Zrób zdjęcie i prześlij 

na pocztę e-mail lub telefonicznie. 

Dziękuję. 

               Pozdrawiam 

            Anna Kulczyńska 


