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Poznań,	30	marca	2020	
	
	
Szanowni	Państwo!	
	
	
Od	 dnia	 zawieszenia	 zajęć	 dydaktycznych	 w	 formie	 tradycyjnej	 bardzo	 wielu	 nauczycieli	
akademickich	i	doktorantów	zdecydowało	się	na	prowadzenie	swoich	zajęć	w	formie	zdalnej,	
dla	 niektórych	 z	 nas	 jest	 to	 pierwsze	 doświadczenie	 tego	 typu.	 Z	 decyzją	 tą	 –	wymuszoną	
trudną	 sytuacją	 zagrożenia	 koronawirusem	 COVID-19	 –	 wiąże	 się	 szybkie	 tempo	
wprowadzanych	zmian	w	„prowadzeniu”	naszej	dydaktyki.	Z	 jednej	strony	zapoznajemy	się	
w	trybie	przyśpieszonym	z	narzędziami	informatycznymi,	takimi	jak	np.	MS	Teams.	Z	drugiej	
zaś	 przygotowujemy	 materiały	 dydaktyczne,	 które	 będą	 wykorzystane	 w	 środowisku	
cyfrowym.		
	
W	 celu	 ułatwienia	 Państwu	 przygotowania	 materiałów	 dydaktycznych	 zebrałam	 wraz	 z	
Panem	 dr	 Jakubem	 Kępińskim	 (Wydział	 Prawa	 i	 Administracji)	 podstawowe	 informacje	
dotyczące	zasad	legalnego	wykorzystanie	utworów	i	źródeł.	
	
Należy	przy	tym	wyraźnie	podkreślić,	że	wszystkie	poniżej	wskazane		generalne	zasady	użycia	
dotyczą	wyłącznie	wykorzystania	takich	materiałów	dla	celów	dydaktycznych	(i	naukowych).		
	
Podstawę	prawną	wszystkich	poniższych	uregulowań	stanowi	„Ustawa	o	prawie	autorskim	i	
prawach	pokrewnych”	z	1994	r.	
	
Ustawa	przewiduje	możliwość	korzystania	z	chronionych	utworów	bez	potrzeby	uzyskiwania	
zgody	 twórcy	 lub	 podmiotów	 uprawnionych.	 Nie	 zwalnia	 to	 nauczyciela	 akademickiego	 z	
obowiązków	 właściwego	 ich	 wykorzystania	 w	 ramach	 dopuszczalnego	 prawa	 cytatu,	 czy	
dozwolonego	użytku	publicznego	(edukacyjnego,	naukowego	i	informacyjnego).		
	

I. Materiały,	które	nie	podlegają	ochronie	prawa	autorskiego	

Utworami	w	 rozumieniu	Ustawy	nie	 są,	 a	 zatem	ochroną	prawa	autorskiego	nie	 są	objęte	
następujące	źródła:	
	

a) akty	normatywne	(ustawy,	rozporządzenia,	dyrektywy,	wytyczne,	regulaminy	itp.)	lub	
ich	 urzędowe	 projekty	 (np.	 projekty	 ustaw	 przedstawianych	 podczas	 procesu	
legislacyjnego),		

b) urzędowe	dokumenty,	materiały,	znaki	 i	symbole	(np.	decyzje	wydane	przez	organy	
państwowe,	urzędowe	druki,	formularze,	znaki	drogowe,	herby	miast,	stemple)	

c) opublikowane	 opisy	 patentowe	 lub	 ochronne	 (np.	 publikowane	 przez	 Urząd	
Patentowy	opisy	wynalazków	i	zastrzeżenia	patentowe)	

d) proste	 informacje	 prasowe,	 przez	 które	 należy	 rozumieć	 materiały	 dotyczące	
pewnych	 faktów	 i	 wiadomości	 bieżących	 np.	 kursy	 walut,	 prognozy	 pogody,	
repertuary	kinowe	czy	teatralne,	kronikę	wypadków,	wyniki	wyborów.		

Bez	 zgody	 twórcy	 można	 także	 korzystać	 z	 utworów,	 których	 ochrona	 autorskich	 praw	
majątkowych	 wygasła.	 Wygasa	 ona	 co	 do	 zasady	 po	 70	 latach	 od	 chwili	 śmierci	 twórcy.	
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Utwory	 takie	 można	 na	 przykład	 znaleźć	 na	 stronie	 biblioteki	 cyfrowej	 Polona	
(https://polona.pl/).	Zasoby	zgromadzone	na	tej	stronie	można	pobierać	i	z	nich	korzystać	z	
nich	nieodpłatnie.		
	

II. Wykorzystanie	materiałów,	które	podlegają	ochronie	prawa	autorskiego	
	

1. Utwór	

Wykorzystując	do	przygotowania	prezentacji	oraz	innych	pomocy	naukowych	źródła	inne	niż	
wyżej	 wymienione,	 należy	 przyjąć,	 że	 materiały	 z	 których	 Państwo	 korzystacie	 (zdjęcia,	
publikacje,	muzyka,	filmy	itp.)	podczas	swoich	zajęć	są	utworami	w	rozumieniu	art.	1	ust.	1	
wyżej	wspomnianej	Ustawy,	a	ich	twórcom	przysługuje	tym	samym	ochrona.	
	

2. Użytek	edukacyjny	i	naukowy	w	nauczaniu	w	formie	zdalnej	

Dzięki	 tzw.	 użytkowi	 edukacyjnemu	 i	 naukowemu	 	 (art.	 27	 ust.	 1	 Ustawy)	 instytucje	
oświatowe,	 takie	 jak	 np.	 Uniwersytety,	 „mogą	 na	 potrzeby	 zilustrowania	 treści	
przekazywanych	 w	 celach	 dydaktycznych	 lub	 w	 celu	 prowadzenia	 działalności	 naukowej	
korzystać	z	rozpowszechnionych	utworów	w	oryginale	i	w	tłumaczeniu	oraz	zwielokrotniać	w	
tym	celu	rozpowszechnione	drobne	utwory	lub	fragmenty	większych	utworów”.			
	
Muszą	przy	tym	zostać	spełnione	trzy	warunki	wykorzystania	utworu:	
	

a) służy	on	wyłącznie	celowi	zilustrowania	nauczania	lub	badań	naukowych;		
b) jest	 wykorzystywany	 w	 zakresie	 uzasadnionym	 przez	 niekomercyjny	 cel,	 który	 ma	

zostać	osiągnięty;		
c) wiąże	 się	 z	 podaniem	 nazwiska	 twórcy	 wykorzystywanego	 utworu	 oraz	 źródła,	 z	

którego	on	pochodzi.	

Możliwe	jest	zatem	przekazanie	uczestnikom	zajęć	dydaktycznych	odesłań	(linków)	do	stron	
internetowych,	umieszczenie	w	materiałach	dydaktycznych	fragmentów	publikacji	(rozdział,	
artykuł),	 fragmentów	 filmu	 lub	wykorzystanie	 ich	 jako	 ilustracji	 zagadnień	 poruszanych	 na	
zajęciach.	
	
Powyższa	możliwość	jest	jednak	ograniczona	w	przypadku	nauczania	w	formie	zdalnej:		
	

a) w	 sytuacji	 kształcenia	 na	 odległość	 dozwolone	 jest	 korzystanie	 z	 takich	 utworów	
wyłącznie	 dla	 ograniczonego	 kręgu	 osób,	 to	 jest	 uczących	 się,	 nauczających	 lub	
prowadzących	 badania	 naukowe,	 „zidentyfikowanych	 przez	 podmioty”.	 Dlatego	 tak	
ważne	 jest	 stosowanie	 narzędzi,	 takich	 jak	 –	w	 naszym	 przypadku	 -	MS	 Teams	 czy	
platforma	 Moodle,	 w	 których	 członkowie	 naszej	 społeczności	 akademickiej	 mają	
swoje	 konta,	 są	 zatem	 „zidentyfikowani”	 przez	 UAM.	 W	 innych	 przypadkach	
koniecznym	jest	wprowadzenie	np.	loginów,	kont	użytkowników,	które	pozwalają	na	
sprawowanie	kontroli	nad	kręgiem	osób	uczących	się.		

b) regulacja	 ta	 wyłącza	 tym	 samym	 możliwość	 korzystania	 z	 materiałów		
przygotowanych	 na	 użytek	 edukacyjny	 w	 rozumieniu	 Ustawy	 w	 ramach	 kursów	
otwartych	 dla	 nieograniczonej	 liczby	 uczestników,	 którzy	 są	 nieznani	 instytucji	
oświatowej.		
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3. Wykorzystanie	w	materiałach	 dydaktycznych	 źródeł	 typu	 „publiczne	wystąpienia,	

wykłady	czy	kazania”	

Prawo	 autorskie	 pozwala	 każdemu	 na	 korzystanie	 z	 przemówień	 politycznych,	 mów	
wygłoszonych	 na	 publicznych	 rozprawach,	 a	 także	 fragmentów	 publicznych	 wystąpień,	
wykładów	oraz	kazań.	Zakres	ten	 jest	ograniczony	tylko	do	wskazanych	kategorii	utworów.	
Ich	 wykorzystanie	 wiąże	 się	 z	 obowiązkiem	 podania	 źródła,	 a	 także	 ich	 rzetelnego	
wykorzystania.	
	

4. Wykorzystanie	w	materiałach	dydaktycznych	utworów	chronionych,	 które	 zostały	
udostępnione	na	licencjach,	których	warunki	są	łatwe	do	zweryfikowania	

Rekomendować	należy	 korzystanie	 z	 utworów	opublikowanych	w	 Internecie,	 które	 zostały	
umieszczone	 przez	 twórców	 z	 jasno	 określonymi	 zasadami	 korzystania	 z	 nich	 (licencje).	
Najpopularniejszymi	 są	 utwory	 umieszczone	 na	 tzw.	 licencjach	 creative	 commons	
(https://creativecommons.pl).		
	
Wielu	twórców	pozwala	na	korzystanie	ze	swoich	utworów,	pod	warunkiem	przestrzegania	
określonych	 przez	 nich	 reguł.	 Dostępne	 są	 wyszukiwarki,	 które	 umożliwiają	 znalezienie	
materiałów	 umieszczonych	 na	 określonych	 licencjach	 np.	
https://search.creativecommons.org/.	A	ponadto:	
	
https://allthefreestock.com	
https://pixabay.com	
https://www.pexels.com	
https://unsplash.com	
https://libreshot.com	
https://freestocks.org	
https://stocksnap.io	
https://negativespace.co	
	

5. Wykorzystanie	w	materiałach	dydaktycznych	 linków	 (odesłania)	do	 cudzych	 stron	
internetowych		

W	sytuacji	 korzystania	 z	 utworów	ogólnie	 dostępnych	w	 Internecie	 należy	 rekomendować	
zamieszczanie	odesłań	(linków),	które	odsyłają	do	utworów	chronionych	ogólnie	dostępnych	
na	 pierwotnej	 stronie	 internetowej.	 Umieszczanie	 takich	 linków	 nie	 stanowi	 publicznego	
udostępniania	utworu,	a	w	konsekwencji	nie	prowadzi	do	naruszenia	prawa	autorskiego.	
	

6. Wykorzystanie	 materiałach	 dydaktycznych	 utworów	 chronionych	 „w	 granicach	
prawa	cytatu”		

Dla	kompletności	informacji	przypominam	również	znane	powszechnie	zasady	cytowania.	
	
Zgodnie	 z	 art.	 29	 Ustawy	 wolno	 przytaczać	 w	 utworach	 stanowiących	 samoistną	 całość	
urywki	 rozpowszechnionych	 utworów	 oraz	 rozpowszechnione	 utwory	 plastyczne,	 utwory	
fotograficzne	lub	drobne	utwory	w	całości,	w	zakresie	uzasadnionym	celami	cytatu,	takimi	
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jak	wyjaśnianie,	polemika,	analiza	krytyczna	 lub	naukowa,	nauczanie	 lub	prawami	gatunku	
twórczości..	
	
Przy	rozważaniu	granic	dozwolonego	cytatu	należy	pamiętać	o	następujących	zasadach:	
	

a) cytowany	 utwór	musi	 być	 rozpowszechniony,	 czyli	 za	 zgodą	 twórcy	 udostępniony	
publicznie.	 Wyłącza	 to	 możliwość	 korzystania	 z	 utworów,	 które	 nie	 zostały	
rozpowszechnione	przez	twórcę	lub	zostały	rozpowszechnione	bez	jego	zgody.		

b) cytowany	 utwór	 musi	 być	 przytoczony	 bez	 dokonywania	 w	 nim	 zmian,	 choć	
akceptuje	 się	 tłumaczenia	 i	 skróty.	 Należy	 przy	 tym	 zwrócić	 uwagę	 na	 kwestię	
nienaruszalności	 treści	 i	 formy	 utworu	 oraz	 jego	 rzetelnego	 wykorzystania.	
Niedopuszczalne	 jest	 bowiem	deformowanie	 i	 zniekształcenie	 utworu.	 Niewłaściwe	
będzie	tym	samym	użycie	fragmentu	utworu,	które	wypaczy	przesłanie	autora	czy	tez	
publikacji.			

c) nie	ma	określonego	rozmiaru	dopuszczalnego	 cytatu	 (jak	np.	 ilość	 słów),	 choć	sam	
ustawodawca	definiuje,	że	chodzi	tu	o	„urywki	utworów”.	Rozmiar	cytowanego	dzieła	
powinien	 być	 możliwie	 najmniejszy,	 jednak	 na	 tyle	 obszerny,	 aby	 cel	 cytatu	 mógł	
zostać	osiągnięty	 i	aby	sam	cytat	 i	wnioski	płynące	z	cytowania	były	 zrozumiałe	dla	
odbiorców	 dzieła.	 Przy	 czym	 cytat	 powinien	 pełnić	 role	 podrzędną	 w	 stosunku	 do	
dzieła	 głównego.	 Wyjątek	 dotyczy	 drobnych	 utworów,	 utworów	 plastycznych	 i	
utworów	fotograficznych,	które	można	cytować	w	całości.		

d) stosowanie	cytatu	musi	być	uzasadnione	wyjaśnianiem,	polemiką,	analizą	krytyczną	
lub	 naukową,	 nauczaniem	 lub	 prawami	 gatunku	 twórczości	 (parodia,	 pastisz,	
karykatura).	W	naszym	przypadku	cel	jest	łatwy	do	ustalenia.	Uzasadnieniem	będzie	
bowiem	nauczanie	studentów,	doktorantów	itp.		

e) cytat	musi	być	rozpoznawalny	w	utworze,	w	którym	został	wykorzystany.	Wiąże	się	
to	 z	 koniecznością	 jego	właściwego	 oznaczenia.	Wymóg	 taki	wynika	 z	 Ustawy	 (art.	
34),	 zgodnie	 z	 którą	można	 korzystać	 z	 utworów	w	 granicach	 dozwolonego	 użytku	
pod	warunkiem	wymienienia	imienia	i	nazwiska	twórcy	oraz	źródła.		

f) także	 takie	 utwory	 jak	 np.	 zdjęcia,	 z	 których	 korzystamy	 w	 ramach	 prawa	 cytatu,	
muszą	one	być	właściwie	oznaczone.		
	

7. Wykorzystanie	materiałów	z	wizerunkiem	osób	trzecich		

W	przygotowywanych	materiałach	należy	zwrócić	uwagę	na	poszanowanie	wizerunku	osób	
na	 nich	 przedstawionych	 (fotografie).	 Rozpowszechnianie	 wizerunku	 wymaga	 bowiem	
zezwolenia	 osoby	 na	 nim	 przedstawionej	 (najlepiej	 w	 formie	 pisemnej).	 Dotyczy	 to	 także	
zdjęć	z	zajęć,	warsztatów	czy	praktyk	studenckich.	
Zezwolenia	 nie	 wymaga	 rozpowszechnianie	 wizerunku	 osoby	 powszechnie	 znanej,	 jeżeli	
fotografię	wykonano	w	związku	z	pełnieniem	przez	nią	funkcji	publicznych,	w	szczególności	
politycznych,	 społecznych,	 zawodowych,	 a	 także	 jeśli	 wizerunek	 osoby	 przedstawionej	 na	
fotografii	„stanowi	jedynie	szczegół	całości”,	takiej	jak	zgromadzenie	(np.	wykład),	krajobraz,	
publiczna	impreza.	
	
	
	
Szanowni	Państwo,	
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chcę	podkreślić,	 że	przytoczone	powyżej	 zasady	mają	 charakter	ogólny.	Wiele	przypadków	
wymaga	 	 uregulowań	 indywidualnych,	 bardzo	 często	 bowiem	 odpowiedź	 na	 pytanie,	 czy	
użycie	danego	materiały	jest	dopuszczalne	zależy	od	wielu	czynników	i	okoliczności.		
	
W	przypadku	wątpliwości,	szczegółowych	pytań	dotyczących	powyższych	kwestii	prawnych,	
proszę	 kierować	 zapytania	 na	 adres	 proedu@amu.edu.pl.	 Na	 ich	 podstawie	 przygotujemy	
dokument	typu	FAQ.	
	
	

Z	wyrazami	szacunku	
	

Beata	Mikołajczyk	
prorektor	UAM	

	
	


