Lekcja
Temat: Ochrona własności intelektualnej.
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu
wyrażenia.
Korzystając z zasobów sieci internetowej musisz przestrzegać prawa autorskiego, zgodnie z
podstawowym aktem prawnym, czyli z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Chcąc w zgodzie z prawem autorskim korzystać z zasobów Internetu, musisz poznać
możliwości korzystania z udostępnionych w nim zasobów. Możesz mieć darmowy dostęp do
informacji:
• znajdujących się w tzw. domenie publicznej,
• udostępnionych w ramach licencji,
• wykorzystanych w ramach tzw. dozwolonego użytku.
Domena publiczna
Jeśli chcesz dzielić się w sieci zasobami własnego autorstwa, np. prezentacją czy filmem, pamiętaj
by do ich tworzenia wykorzystywać materiały z legalnych źródeł, np. znajdujących się w domenie
publicznej (ang.: public domain). Są to zasoby, z których możesz korzystać bez ograniczeń, bo
prawa majątkowe do twórczości wygasły, minęło 70 lat od śmierci ich twórcy, ewentualnie minęło
70 lat od pierwszego rozpowszechnienia utworu danego twórcy.
Licencja oprogramowania
Poszukując programu komputerowego, potrzebnego do zrealizowania jakiegoś zadania, możesz
skorzystać z oprogramowania, które jest oprogramowaniem udostępnianym na licencjach różnego
typu.
Licencja to umowa, w której autor utworu określa warunki, na jakich pozwala odbiorcy utworu (np.
użytkownikowi oprogramowania) z niego korzystać. Zawsze więc, gdy zechcesz skorzystać z tzw.
darmowego oprogramowania, przeczytaj dołączoną do niego instrukcję licencyjną.
Dozwolony użytek
Najważniejszym elementem prawa autorskiego jest możliwość nieodpłatnego korzystania z
utworów w określonych sytuacjach, tzw. dozwolony użytek, np. zakazane jest wykorzystanie
utworu w celach zarobkowych, ale możesz sam lub w towarzystwie członków rodziny i bliskich
znajomych:
• pobrać plik z muzyką ze strony WWW,
• odwiedzać strony WWW,
• odtwarzać muzykę na imprezie urodzinowej.
Praca domowa
Wyszukaj w internecie informacje wyjaśniające, co to jest i na czym polega „prawo cytatu”. Zapisz
w zeszycie.
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