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Sieci - od lokalnej do globalnej
I sie¢ ±wiatowa Internet
I WAN wide area network
I MAN metropolitan area network
I LAN local area network



Sieci � jak?
Sie¢ (ang. network)

systemem komunikacyjny skªadaj¡cy si¦ z dwóch lub
wi¦cej w¦zªów sieciowych (ang. network node)
poª¡czonych za pomoc¡ okre±lonego medium.
Gdzie w¦zªy to komputery w sieci lub urz¡dzenia
peryferyjne, a medium to ró»ne drogi przesyªu danych �
np. fale radiowe lub odpowiednie okablowanie.



Sieci � w jakim celu?

I korzystanie ze wspólnych urz¡dze« np. drukarek,
procesorów, pami¦ci operacyjnej i dyskowej,

I korzystanie ze wspólnych danych: programów,
licencji, plików, baz,

I dla rozrywki, korzystanie: z serwera multimediów
DLNA, telefonu VoIP, gier, kamer IP, telewizji
sieciowej,

I dla pieni¦dzy.



Sieci � korzy±ci

I uwspólnianie zasobów np. https://kangur.wcss.pl/;

I du»a niezawodno±¢,

I oszcz¦dno±¢,

I komunikacja mi¦dzyludzka.



Internet � prawa i obowi¡zki

I prawo do ochrony danych osobowych

I zgoda na przetwarzanie danych
I wycofanie zgody
I dost¦p do wªasnych danych osobowych, w tym:

korekta, przekazanie, usuni¦cie, informacja dot.
naruszenia danych

I prawo karne

I nieuprawniony dost¦p
I przechwytywanie/�podsªuchiwane�
I niszczenie/uszkadzanie - informacji i/lub no±ników,
I obra»anie uczu¢ religijnych i zniewa»ania

przedmiotów czci religijnej
I przemoc oraz krzywdzenie dzieci i zwierz¡t

I prawo autorskie
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Prawo autorskie
I Prawo autorskie [5], w odró»nieniu od innych praw

reguluje nie w¡ski wycinek rzeczywisto±ci, ale praktycznie
caªo±¢ relacji komunikacyjnych mi¦dzy lud¹mi.

I Ka»dy e-mail, rozmowa telefoniczna, czat, wpis na stronie
internetowej regulowany jest prawem autorskim.

I Do czasów internetu wszystko co prywatne byªo
dozwolone, tylko wyst¡pienia publiczne byªy regulowane
prawem, ale to wydawca musiaª si¦ tym przejmowa¢.
�Zwykli ludzie� nie mieli mo»liwo±ci technicznych (ale te»
i formalnych) do publikowania.

I W internecie ka»dy z nas mo»e by¢ (bardzo cz¦sto jest)
Autorem i Wydawc¡. I osobi±cie jest zobowi¡zany do
przestrzegania prawa autorskiego.
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Utwór
I Utwór to podstawowe poj¦cie prawa autorskiego.

I Utwór to: ka»dy przejaw dziaªalno±ci twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale»nie od
warto±ci, przeznaczenia i sposobu wyra»enia [5]. W szczególno±ci:

1. wyra»one sªowem, symbolami matematycznymi, znakami
gra�cznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartogra�czne
oraz programy komputerowe);

2. plastyczne;
3. fotogra�czne;
4. lutnicze;
5. wzornictwa przemysªowego;
6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7. muzyczne i sªowno-muzyczne;
8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreogra�czne i pantomimiczne;
9. audiowizualne (w tym �lmowe).
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Utwory, cd

I Utwor musi mie¢ form¦ �ustalon¡�.

I Nie podlegaj¡ ochronie niezrealizowane pomysªy.

I Podlega ochronie indywidualne dzieªo
i co to znaczy �indywidualne�.



Co utworem nie jest?

I akty normatywne (ustawy lub ich projekty),

I dokumenty urz¦dowe,

I urz¦dowe materiaªy, znaki lub symbole,

I opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

I proste informacje prasowe.

Prawo autorskie nie chroni ponadto:

I idei,

I odkry¢,

I procedur,

I metod i zasad dziaªania, oraz

I koncepcji matematycznych.



Pytania

1. Czy gra�ka istniej¡ca wyª¡cznie w formie cyfrowej
mo»e by¢ utworem? Forma nie ma znaczenia!

2. Czy programy komputerowe s¡ utworami? TAK

3. Czy je±li fotogra�a dost¦pna w internecie nie ma
oznaczenia© nie podlega ochronie
prawnoautorskiej? Brak znaczka© nie ma
znaczenia.



Kto jest twórc¡ I

I To, czy stajemy si¦ twórc¡ nie zale»y od naszej woli.

I Twórc¡ mo»e by¢ jedynie osoba �zyczna.

Prawo autorskie de�niuje

I autor � posiada peªne prawo do dysponowania
utworem;

I wspóªautor � dzieªo powstaje wspólnym wysiªkiem
kilku osób;

I uprawniony inny ni» twórca � prawa do utworu
zdobyª w drodze umowy albo dziedziczenia (prawa
do tworzonego przez pracownika programu
komputerowego przechodz¡ na rzecz pracodawcy;

I licencjobiorca � osoba, której uprawniony zezwoliª
na korzystanie z dzieªa;



Kto jest twórc¡ II

I ka»dy � mo»e korzysta¢ z utworu w ramach
dozwolonego u»ytku;

I twórca utworu zale»nego � posiada prawo do
stworzenia i rozpowszechniania utworu zale»nego
z utworu oryginalnego;

I inne podmioty praw pokrewnych � Artysta
wykonawca, producent fonogramu/wideogramu,
nadawca. . .



Pytania

1. Kiedy twórca nie jest podmiotem praw
maj¡tkowych?
I Gdy je przeniesie na inn¡ osob¦ (umowa pisemna).
I Gdy dzieªo powstanie w ramach umowy o prac¦ �

mo»e okaza¢ si¦, »e pracodawca ma prawa
maj¡tkowe.

I W przypadku tworzenia programów komputerowych
w ramach umowy o prac¦ � caªo±¢ praw
maj¡tkowych nale»y do pracodawcy.

2. Czy przysªuguj¡ mi prawa autorskie do mojej pracy
magisterskiej? � Tak. Uczelnia zachowuje prawo
pierwsze«stwa jej opublikowania.



Prawa twórców

1. Prawa osobiste.
I niezbywalne; mo»na wydawnictwu przekaza¢

wyª¡czno±¢ do dysponowania dzieªem, ale b¦dzie
miaªo obowi¡zek oznacza¢ je nazwiskiem autora.

I nieograniczone w czasie;
I umo»liwiaj¡ rozpoznanie utworu

2. Prawa maj¡tkowe.
I dotycz¡ dysponowania utworem i zarabiania;
I daj¡ prawo kontroli nad korzystaniem;
I ograniczone w czasie (do 70 lat po ±mierci autora);
I mo»na je przenie±¢ w ramach umowy lub spadku;
I mo»na udzieli¢ licencji.



Autorskie prawa osobiste
1. Ka»dy twórca ma prawo do autorstwa czyli uznania przez

ka»dego jego relacji z utworem.
2. Prawo oznaczenia utworu swoim imieniem lub przyj¦tym

pseudonimem lub udost¦pnienia dzieªa anonimowo.
I plagiat to przypisanie sobie autorstwa utworu cudzego �

narusza autorskie prawa osobiste.
I niepodpisanie utworu nazwiskiem (pseudonimem) równie»

narusza prawa.

3. Twórca posiada wyª¡czne prawo do podj¦cia decyzji
o pierwszym udost¦pnieniu swojego dzieªa publicznie. Nie
wolno rozpowszechnia¢ dzieªa wbrew woli autora.

4. Prawo do integralno±ci. Nie mo»na dokonywa¢ zmian.

Celem ochrony jest poszanowanie godno±ci osobistej twórcy.



Pytania

1. Czy jako autor mam prawo do zachowania
anonimowo±ci? Tak, ale rodzi to wiele problemów.

2. Czy mog¦ sprzeda¢ prawo do bycia oznaczonym jako
autor utworu? Nie, zatem, teoretycznie, nie mo»na
w Polsce wykonywa¢ zawodu ghostwritera.

3. Czy mog¦ zgodnie z prawem zleci¢ napisanie pracy
naukowej, któr¡ przedstawi¦ jako wªasn¡? Nie.
Autorskie prawa osobiste wymagaj¡ podania
prawidªowych informacji o autorze. Równie»
podawanie si¦ za autora dzieªa anonimowego jest
naruszeniem prawa.



Autorskie prawa maj¡tkowe I
1. Istot¡ autorskich praw maj¡tkowych jest przyznanie

ich posiadaczowi monopolu na korzystanie
z utworów.

2. Monopol ten jest ograniczony: dzi¦ki przepisom
o dozwolonym u»ytku ka»dy z nas ma prawo
z utworu korzysta¢ w pewnym zakresie bez
uzyskiwania zgody posiadacza praw maj¡tkowych,
pewne wykorzystania takiej zgody wymagaj¡. . .

3. Korzystanie z utworu to:
I przeczytanie ksi¡»ki,
I obejrzenie �lmu,
I wysªuchanie koncertu,
I odtworzenie pªyty. . .

i nie podlega kontroli i ograniczeniu posiadacza praw
maj¡tkowych



Autorskie prawa maj¡tkowe II

4. Zwielokrotnianie, mody�kacja lub
rozpowszechnianie:
I kserowanie ksi¡»ki,
I cytowanie
I nagrywanie audycji radiowych lub telewizyjnych
I udost¦pnianie w internecie �lmów czy zdj¦¢
I publikacja tªumaczenia
I odtworzenie piosenki w radiu.

mo»e wymaga¢ zgody wªa±ciciela praw i wypªaty
wynagrodzenia na jego rzecz; niektóre dziaªania
b¦d¡ zawsze legalne.



Autorskie prawa maj¡tkowe III
5. Maj¡tkowe prawa autorskie s¡ ograniczone w czasie.

Standardowo 70 lat od daty ±mierci autora.
W przypadku utworów anonimowych ochrona trwa
70 lat od pierwszego opublikowania utworu.
W przypadku �lmów okres ochrony liczy si¦ od daty
±mierci najpó¹niej zmarªego: gªównego re»ysera,
autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora
muzyki

6. Okres liczy si¦ od ostatniego dnia roku
kalendarzowego w którym zmarª autor.

7. Trzeba pami¦ta¢ równie» o prawach pokrewnych:
prawach producentów, wykonawców czy wydawców
(pierwsze wydanie utworów z domeny publicznej).
Czas ich trwania to 25 do 50 lat od daty pierwszego
rozpowszechnienia.



Troch¦ historii
1. Po raz pierwszy okre±lono zasad¦, »e ochrona prawna

utworu powinna trwa¢ przez ograniczony czas
sformuªowano w roku 1710 (Statut Anny). Okres ochrony
wynosiª 14 lat od daty pierwszej publikacji.

2. Pó¹niej okres ochrony przedªu»ano wielokrotnie.
Konwencja Berne«ska okre±liªa go na 50 lat od ±mierci
Autora (Polska raty�kowaªa j¡ w roku 1928).

3. Ka»de Pa«stwo ma swoje prawa w tym zakresie i obecnie
nie spotyka si¦ ochrony krótszej ni» czas »ycia Autora + 25
lat po jego ±mierci.

4. W Stanach Zjednoczonych, od 1998 roku ochrona wynosi
100 lat po ±mierci twórcy (prawo Myszki Miki).

5. Najdªu»szy okres ochrony wynosi 150 lat po ±mierci twórcy
� Meksyk od 2003 roku.



Pytania

1. Czy Twórca mo»e zrezygnowa¢ z tak restrykcyjnych
zasad? � Tak. Musi stosowa¢ jedn¡ z wolnych

licencji.

2. Czy autorskie prawa maj¡tkowe podlegaj¡
dziedziczeniu? � Tak.



Wªasno±¢ przedmiotu a prawa autorskie
1. W ±wiecie �analogowym� najcz¦±ciej kojarzymy informacj¦ z jej

no±nikiem: Ksi¡»ka, pªyta. . .
2. Kupuj¡c ksi¡»k¦ stajemy si¦ wªa±cicielem pewnej ilo±ci papieru

(i tektury u»ytej na wykonanie okªadek). Nie stajemy si¦
wªa±cicielem tre±ci ksi¡»ki. Prawa wyª¡czne posiada kto± inny.

3. Wszystko to co chcemy zrobi¢ z ksi¡»k¡ przedmiotem obj¦te jest
dozwolonym u»ytkiem:
I mo»emy j¡ przeczyta¢,
I mo»emy po»yczy¢,
I mo»emy odsprzeda¢ na aukcji,
I mo»emy zniszczy¢.

4. Nie mo»emy tre±ci ksi¡»ki zdigitalizowa¢ i udost¦pni¢
w internecie.

5. Nie mo»emy tylko na bazuj¡c na fakcie, »e kupili±my ksi¡»k¦
nakr¦ci¢ �lmu opartego na jej tre±ci.

6. Aby kopiowa¢ dzieªo � musimy naby¢ autorskie prawa
maj¡tkowe.



Domena publiczna
1. Ju» prawo rzymskie znaªo kategori¦ rzeczy, których nie mo»na

posiada¢ na wªasno±¢ (powietrze?)
2. Domena publiczna to zasób utworów, które nie s¡ obj¦te prawem

autorskim.
3. Brak ogranicze« wynikaj¡cych z autorskich praw wyj¡tkowych

pozwala na caªkowit¡ dowolno±¢ w rozpowszechnianiu
i adaptacji utworów tam si¦ znajduj¡cych.

4. Utwory zale»ne zbudowane w oparciu o oryginaªy podlegaj¡
normalnej ochronie autorskiej.

5. W polskim prawie autorskim poj¦cie to nie wyst¦puje, co nie
znaczy »e ona nie istnieje.

6. Ka»dego roku 1 stycznia obchodzony jest Dzie« Domeny
Publicznej http://koed.org.pl/blog/2012/12/21/
zapraszamy-na-dzien-domeny-publicznej-2013/.

7. Dzie« Domeny Publicznej 2014 obchodzony b¦dzie 17 stycznia
2014 Zach¦cie w Warszawie.

http://koed.org.pl/blog/2012/12/21/zapraszamy-na-dzien-domeny-publicznej-2013/
http://koed.org.pl/blog/2012/12/21/zapraszamy-na-dzien-domeny-publicznej-2013/
http://culture.pl/pl/artykul/nowe-dziela-w-domenie-publicznej-w-2014


Utwory osierocone
1. Ka»de udost¦pnianie publiczne utworu wymaga zgody jego

autora (lub aktualnych wªa±cicieli praw maj¡tkowych).
2. Co zrobi¢, gdy nie mo»emy si¦ z takimi osobami skontaktowa¢?
3. Takie dzieªa nazywane s¡ dzieªami osieroconymi (orphan works).
4. Status takich dzieª w prawie polskim jest nieuregulowany. W

zwi¡zku z mo»liwo±ci¡ pojawienia si¦ potencjalnych roszcze«
maj¡tkowych � pozostaj¡ takie utwory niedost¦pne.

5. Czasami sytuacja jest taka, »e »adne wydawnictwo nie jest
zainteresowane odpªatnym udost¦pnianiem takiego dzieªa: nie
widz¡ szans na jakiekolwiek zainteresowanie odbiorców.

6. Mo»na by udost¦pni¢ takie dzieªa w formie cyfrowej, ale. . .
7. Wydaje si¦, »e rozwi¡zanie tego problemu wymaga

zrezygnowania z prze±wiadczenia, ze nadrz¦dnym celem prawa
autorskiego jest obrona interesów autora na rzecz dziaªa« w
interesie publicznym: jak najszerszego udost¦pniania dzieª
kultury.



Dozwolony u»ytek prywatny I

1. Prawo autorskie zawiera zapisy pozwalaj¡ce na
korzystanie z utworów na ró»ne sposoby bez
konieczno±ci uzyskiwania zgody uprawnionych osób.
Nazywa si¦ to dozwolonym u»ytkiem.

2. Idea dozwolonego u»ytku prywatnego wywodzi si¦
z przekonania, »e nie warto tworzy¢ prawa, którego
absolutnie nie da si¦ wyegzekwowa¢.

3. Nale»y zdawa¢ sobie spraw¦, »e nie wolno
wszystkiego.

4. Dozwolony u»ytek dzieli si¦ na u»ytek osobisty
i u»ytek publiczny.

5. Przykªady dozwolonego u»ytku osobistego:
I Pobranie pliku z muzyk¡ ze strony WWW.
I Po»yczenie ksi¡»ki znajomemu.



Dozwolony u»ytek prywatny II

I Wykonanie kopi pªyty CD do samochodu lub
odtwarzacza MP3.

I Odtwarzanie muzyki na prywatnej imprezie.
I Odwiedzenie strony WWW.

6. Nie jest natomiast dozwolonym u»ytkiem
umieszczenie na swoim blogu, na przykªad, zgranej
zawarto±ci naszej ulubionej pªyty (chronionej
prawem autorskim).

7. Z jednej strony technologia uªatwia kopiowania,
powielanie i upowszechnianie dzieª, z drugiej uªatwia
te» wszelkie próby utrudniania »ycia ludziom.



Dozwolony u»ytek prywatny III

8. Warto pami¦ta¢, »e kopiowanie (na wªasne potrzeby)
utworów obj¦te jest opªatami pobieranymi w formie
po±redniej. S¡ to tak zwane opªaty reprogra�czne
pobierane od od producentów i importerów
magnetofonów, magnetowidów, skanerów,
kserokopiarek oraz czystych no±ników sªu»¡cych do
utrwalania bez wzgl¦du na ich rzeczywiste
wykorzystanie. Opªata wynosi okoªo 1% ceny.
Opªaty uiszcza¢ musz¡ tak»e przedsi¦biorcy
oferuj¡cy usªugi kserogra�czne (ok. 3% wpªywów).
Ostatecznie ci¦»ar opªat spoczywa na u»ytkowniku
prywatnym, korzystaj¡cym z utworu w ramach
dozwolonego u»ytku poniewa» naªo»one na
przedsi¦biorców daniny wliczane s¡ oczywi±cie w
ceny sprz¦tu, czystych no±ników lub usªug.



Dozwolony u»ytek prywatny IV
9. Ró»nego rodzaju zabezpieczenia (DRM) sªu»y¢ maj¡

ograniczeniu mo»liwo±ci u»ytku dozwolonego. Nie
mo»na po»yczy¢ ksi¡»ki elektronicznej.
Wprowadzane s¡ równie» ograniczenia na mo»liwo±¢
innego wykorzystania ksi¡»ki (na przykªad read aloud

� funkcja wielu czytników ksi¡»ek elektronicznych).

10. Ograniczenia te s¡ dosy¢ trudne do egzekwowania,
poniewa» aby utwór odtworzy¢ musi by¢ on
�odbezpieczony� i wy±wietlony/przesªany do
sªuchawek czy gªo±ników. . . A skoro wszystko
odbywa si¦ na moim komputerze: có» stoi na
przeszkodzie aby zmody�kowa¢ jego
oprogramowania?

11. Pojawiaj¡ si¦ zatem pomysªy prawnego zakazu
usuwania zabezpiecze« technicznych.



Dozwolony u»ytek prywatny V

Dozwolone jest ewentualne udost¦pnianie zaw¦»one do
nas samych oraz w¡skiego kr¦gu znanych nam osób!



Pytania

1. Czy dozwolony u»ytek obejmuje utwory z domeny
publicznej? � Nie. Mo»na wykorzystywa¢ bez
ogranicze«.

2. Czy w ramach dozwolonego u»ytku mog¦ ±ci¡gn¡¢
z internetu program komputerowy? � Nie. Prawo
autorskie wyª¡cza t¦ form¦ u»ytku. St¡d bardzo
cz¦sto wersje demonstracyjne programów. . .

3. Czy korzystanie z torrentów jest legalne? Zale»y co
±ci¡gamy. Sam protokóª jest legalny, ale jego istot¡
jest to, »e sªu»y nie tylko do ±ci¡gania, ale równie»
udost¦pniania informacji. . .



�ci¡ganie



�ci¡ganie



�ci¡ganie



Dozwolony u»ytek publiczny

1. O ile u»ytek prywatny ograniczaª si¦ do kr¦gu
krewnych-i-znajomych o tyle u»ytek publiczny
zezwala na nieodpªatne korzystanie z utworów
nieograniczonej publiczno±ci.

2. Biblioteka wypo»ycza ksi¡»ki.

3. Cytowanie fragmentu cudzej pracy we wªasnej.

4. Wy±wietlenie ekranizacji lektury na lekcji
po±wi¦conej tej lekturze.

5. Publiczne wykonanie wiersza na jakiej± uroczysto±ci
szkolnej.

6. Upowszechnienie w internecie zdj¦cia jakiego±
pomnika.



Cytat I

I Prawo autorskie zezwala na przytaczanie
fragmentów utworów w ramach tworzonego dzieªa.

I Drobny utwór mo»na przytoczy¢ w caªo±ci (ale
prawo nie de�niuje co to jest drobny utwór). Dªu»sze
utwory mo»na cytowa¢ jedynie we fragmentach.

I Zacytowanie caªo±ci dzieªa musi by¢ uzasadnione
merytorycznie. (Na przykªad obszerne fragmenty
wierszy w czasopi±mie literackim.)

I Parodia. . .

I Natomiast zobowi¡zani jeste±my do wªa±ciwego
oznaczenia cytatu. Powinni±my pokaza¢ co cytujemy
oraz opisa¢ dokªadnie kogo cytujemy (czyli poda¢
¹ródªa cytowanego dokumentu w sposób
umo»liwiaj¡cy jednoznaczn¡ identy�kacj¦ utworu).



Cytat II

I Z cytowaniami trzeba bardzo uwa»a¢, »eby nie
przekroczy¢ cienkiej i pªynnej granicy!

I W szczególno±ci bardzo trzeba uwa»a¢ na
zamieszczanie cudzych ilustracji. Natomiast bardzo
ªatwo jest uzyska¢ zgod¦ na u»ycie ilustracji �
wystarczy ui±ci¢ ustalon¡ (niepodlegaj¡c¡
negocjacji) opªat¦.



Biblioteki, archiwa, szkoªy

1. Prawo autorskie przewiduje nieodpªatne
udost¦pnianie chronionych egzemplarzy utworów
rzez biblioteki.

2. Biblioteki maj¡ prawo wykonywa¢ równie» kopie
utworów.
I biblioteka digitalizuje ksi¡»k¦ i udost¦pnia j¡

wszystkim pracownikom uczelni w wewn¦trznej
sieci.

I biblioteka wypo»ycza ksi¡»k¦ z innej instytucji, robi
kopi¦ i wypo»ycza. . .

Pojawienie si¦ ksi¡»ek elektronicznych doprowadziªo
do problemów. Standardowa licencja amazon
pozwala na u»ywanie kopii ksi¡»ki na maksymalnie
sze±ciu urz¡dzeniach. . .



Inne I

1. Dziaªalno±¢ naukowa i dydaktyczna

W ramach dozwolonego u»ytku publicznego
instytucje naukowe i o±wiatowe mog¡ korzysta¢ z ju»
rozpowszechnionych utworów w celach
dydaktycznych i do prowadzenia wªasnych bada«.

2. Prawo przedruku

Prawo pozwala na dalsze rozpowszechnianie
opublikowanych ju» materiaªów typu sprawozdania o
aktualnych wydarzeniach, aktualne artykuªy na
tematy polityczne, gospodarcze, aktualne
wypowiedzi czy fotogra�e reporterskie.



Inne II

3. Architektura, pomniki, wystawy

Pomniki, rze¹ba, budowle s¡ równie» dzieªami
podlegaj¡cymi ochronie. Prawo zezwala jednak nie
tylko na ogl¡danie ich w rzeczywisto±ci, ale równie»
na utrwalanie ich wizerunku i upublicznianie go bez
zezwolenia, nawet w celach komercyjnych. Nie
mo»na ich kopiowa¢.
W przypadku wystaw i galerii sprawa jest nieco
bardziej zagmatwania: mo»na upublicznia¢ zdj¦cia
jedynie w wydawnictwach przygotowanych z my±l¡ o
promocji tych imprez. . .



Inne III

4. Fotografowanie w muzeum

Sprawa jest bardzo skomplikowana. Wi¦kszo±¢
muzeów wydaªo zakazy fotografowania, co zostaªo
uznane przez nasze przepisy za niezgodne z prawem.
Natomiast muzea maj¡ prawo zakaza¢ u»ywania
lampy bªyskowej. W wielu (zagranicznych) muzeach
pobierana jest specjalna opªata za prawo do
fotografowania. . .



Utwory zale»ne
Utwór zale»ny
Opracowanie cudzego utworu, w szczególno±ci
tªumaczenie, przeróbka, adaptacja. . .

I Rozporz¡dzanie i korzystanie z opracowania zale»y
od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo
zale»ne),

I Twórca utworu pierwotnego mo»e cofn¡¢ zezwolenie,
je»eli w ci¡gu pi¦ciu lat od jego udzielenia
opracowanie nie zostaªo rozpowszechnione.
Wypªacone twórcy wynagrodzenie nie podlega
zwrotowi.

I Za opracowanie nie uwa»a si¦ utworu, który powstaª
w wyniku inspiracji cudzym utworem.

I Na egzemplarzach opracowania nale»y wymieni¢
twórc¦ i tytuª utworu pierwotnego.



Organizacje Zbiorowego Zarz¡dzania
Zostaªy wymy±lone po to by:

1. Udziela¢ licencji.
2. Inkasowa¢ wynagrodzenia.
3. Dzieli¢ wynagrodzenia.
4. Inkasowa¢ i dzieli¢ opªaty od producentów i importerów

kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urz¡dze«
reprogra�cznych umo»liwiaj¡cych pozyskiwanie kopii
caªo±ci lub cz¦±ci egzemplarza opublikowanego utworu
oraz zwi¡zanych z nimi czystych no±ników.

5. Inkasowa¢ i dzieli¢ opªaty od posiadaczy urz¡dze«
reprogra�cznych prowadz¡cych dziaªalno±¢ gospodarcz¡
w zakresie zwielokrotniania utworów dla wªasnego
u»ytku osobistego osób trzecich.

6. Inkasowa¢ i dzieli¢ inne wynagrodzenia i opªaty.



Pola eksploatacji

1. Ka»da umowa na wykorzystanie utworu musi
okre±la¢ pole eksploatacji utworu:
I druk
I zapis magnetyczne
I d¹wi¦kowy zapis cyfrowy
I publiczne wykonanie
I publiczne udost¦pnianie utworu w taki sposób, aby

ka»dy mógª mie¢ do niego dost¦p w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym



Przeniesienie praw maj¡tkowych

1. Musi by¢ dokonane w drodze umowy.

2. Ewentualnie w drodze dziedziczenia.



Licencja

Licencja
to po prostu sposób na udzielanie zgody na konkretne
wykorzystanie utworu. W odró»nieniu od umowy
przeniesienia praw, korzystaj¡c z licencji wªa±ciciel praw
nie traci swoich przywilejów wynikaj¡cych z autorskiego
prawa maj¡tkowego.

1. W drodze umowy

2. Mo»e by¢ wyª¡czna lub niewyª¡czna.



Wolne licencje

1. Autorem koncepcji wolnych licencji jest Richard
Stallman.

2. Sformuªowaª on zasady licencjonowania na potrzeby
powstaj¡cych programów, de�niuj¡c Cztery
Wolno±ci Stallmana.
I Dost¦p
I Rozpowszechnianie
I Adaptacja
I Rozpowszechnianie adaptacji

3. Wolne nie musi oznacza¢ darmowe.



Przykªady wolnych licencji

1. GNU GPL � wolne oprogramowanie

2. Creative Commons
I cb Creative Commons Uznanie Autorstwa

I cba Creative Commons Uznanie Autorstwa
Na Tych Samych Warunkach

I cbd Creative Commons Uznanie Autorstwa
bez prawa do tworzenia utworów pochodnych

I cbe Creative Commons Uznanie Autorstwa
bez prawa do komercyjnego wykorzystania

I . . . http://creativecommons.pl/

poznaj-licencje-creative-commons/

http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
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Internet � kon�ikty

Netwar
kon�ikt, którego gªównym celem jest nacisk na
spoªecze«stwo

Wojna sieciowa nie koniecznie musi by¢ prowadzona
mi¦dzy narodami. Mo»e dotyczy¢ konkuruj¡cych na rynku
�rm lub grup spoªecznych czy partii politycznych.

Cyberwar
dziaªania wojenne prowadzone w celu wywoªania zakªóce«
lub caªkowitego unieszkodliwienia systemów
informatycznych przeciwnika

Termin Cyber wojna odnosi si¦ zwykle do ataków na linii
pa«stwo�pa«stwo. Nie musi by¢ prowadzona
w cyberprzestrzeni.



Kto jest winowajc¡?

I u»ytkownik

I haker?



Kto jest winowajc¡?

I u»ytkownik

I haker?



Kto jest winowajc¡?

I u»ytkownik

I haker?



Kto jest winowajc¡?

Hakerzy
ludzie, którzy maj¡ rozlegª¡ wiedz¦ o programowaniu,
komputerach i sieciach, pocz¡wszy od tego, jak s¡
zbudowane, jak dziaªaj¡, po wszystko inne co jest
zwi¡zane z bezpiecze«stwem.

Haker �wykorzystuje swoje umiej¦tno±ci w konstruktywny
sposób, pomagaj¡c organizacj¡ chroni¢ dokumenty
i poufne dane. Dzi¦ki nim rz¡dy mog¡ si¦ dowiedzie¢, jak
zabezpieczy¢ dokumenty o znaczeniu strategicznym dla
pa«stwa. Czasem dostarczaj¡ dowodów w postaci
elektronicznej� [Ankit Fadia]
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systemów lub sieci w celu wyrz¡dzenia szkody, w celach
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W skrócie: nieetyczni hakerzy
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Zagro»enia � narz¦dzia

Zªo±liwe oprogramowanie:

I trojany

I wirusy

I robaki

I spyware

I programy podsªuchuj¡ce (sni�ery)



Internet � jak przetrwa¢?

I Wiedza o niebezpiecze«stwach

I Unikanie zagro»e« i zapobieganie ich skutkom



Zagro»enia � jak si¦ broni¢?
I Przede wszystkim unika¢ dziaªa« ryzykownych

I wystrzega¢ si¦ niepo»¡danych tre±ci
I nie otwiera¢ nieznanych zaª¡czników
I sprawd¹ co kryje si¦ pod adresem linku

I Zadba¢ o oprogramowanie
I najnowsze aktualizacje systemu i kluczowych

programów
I �rewall � zapora chroni¡ca sieci i systemy przed

intruzami
I antywirus i antyspyware

I Piel¦gnowa¢ dobre nawyki
I skanowa¢ pobrane pliki
I szyfrowa¢ maile z danymi wra»liwymi
I transakcje bankowe tylko przez strony z wa»nymi

certy�katami ochrony danych
I silne hasªa!
I pozwól »yciu prywatnemu pozosta¢ prywatnym



Polecane strony?

I niebezpiecznik.pl

I zaufanatrzeciastrona.pl

I sekurak.pl

I www.bezpiecznik.pl/2019/12/czym-skorupka-za-
modu.html
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Prezentacja opracowana w systemie LATEX2ε
z wykorzystaniem klasy beamer oraz szablonu prezentacji
zgodnego z Logotypem Politechniki Wrocªawskiej
i zªo»ona czcionk¡ Microsoft Trebuchet.

Ilustracja na slajdzie tytuªowym pochodzi stron WWW
Prawo Kultury.

Tre±¢ prezentacji opracowana na podstawie [10].
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