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Materiał dodatkowy 

Tworzę własną stronę 

internetową, blog 

 

Rozpowszechnienie w sieci informacji o swojej stronie. 

Charakterystyka głównych portali usług publicznych 

E-usługi w administracji Polscy obywatele mogą korzystać z kilkuset e-usług publicznych 

zlokalizowanych na różnych platformach i portalach rządowych. Są to m.in.: 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), 

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), 

portal obywatel.gov.pl, portal biznes.gov.pl.ems.ms.gov.pl, mojepanstwo.pl 

 

Z usług publicznych może korzystać każdy, kto może potwierdzić swoją tożsamość w 

internecie, np. za pomocą profilu zaufanego (eGO). 

Obecnie poprzez portal gov.pl dostępne są usługi zlokalizowane na portalach: 

 

1. biznes.gov.pl 

2. — informuje, jak założyć i prowadzić własną firmę oraz umożliwia załatwienie 

niezbędnych formalności online. Stanowi źródło informacji dla osób, które prowadzą 

działalność gospodarczą lub planują ją rozpocząć. 

3. obywatel.gov.pl — informuje, jak załatwić popularne sprawy urzędowe. Oferuje 

popularne e-usługi dla obywateli, jak np.: uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, 

uzyskanie dowodu osobistego, sprawdzenie punktów karnych czy danych w rejestrach 

państwowych, wysłanie pisma do urzędu. 

Publiczne portale usługowe, kierowane do różnych odbiorców, to także m.in.: 
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1. ceidg.gov.pl ― Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

—elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal ułatwia 

prowadzenie firmy. Dzięki niemu można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także 

zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą. 

 

2. ekrs.ms.gov.pl― portal, na którym można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki 

komandytowej. Można również zmienić dane w zarejestrowanych już spółkach oraz 

złożyć sprawozdanie finansowe spółki. 

3. ekw.ms.gov.pl ― system Elektronicznych Ksiąg Wieczystych ― portal, na którym można 

m.in. przeglądać treść ksiąg wieczystych, złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo 

zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, sprawdzić, czy odpisy, wyciągi i 

zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i 

prawdziwe. 

4. emp@tia ― portal informacyjno-usługowy, na którym można m.in. zapoznać się z 

informacjami dotyczącymi świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu 

alimentacyjnego, a także złożyć wnioski np. o 500+ czy becikowe. 

5. epuap.gov.pl ― Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — 

miejsce, gdzie można załatwić wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z 

domu, wysyłać i odbierać urzędową korespondencję oraz sprawdzać na bieżąco statusy 

spraw i wniosków. Przez ePUAP można np. złożyć wniosek o dowód osobisty, uzyskać 

odpisy aktów, zgłosić urodzenie dziecka, rozliczyć podatki, pobrać zaświadczenie o 

niekaralności czy złożyć wniosek o kartę EKUZ. 

6. finanse.mf.gov.pl ― portal podatkowy dla każdego, kto chce złożyć zeznanie podatkowe 

przez internet lub uzyskać informacje o podatkach. Umożliwia również złożenie wniosku 

o rozliczenie PIT-37 przez urząd skarbowy. 

7. geoportal.gov.pl ― umożliwia dostęp do danych przestrzennych i map topograficznych 

(mapy.geoportal.gov.pl). Na portalu dostępne są także informacje przestrzenne oraz 

usługi, o których mowa w dyrektywie INSPIRE. 

8. krus.gov.pl ― portal adresowany do osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. Rolnicy, zarówno ubezpieczeni, jak i płatnicy składek w 

KRUS, mogą założyć konto na portalu i uzyskać dostęp do podstawowych danych o 

przebiegu swojego ubezpieczenia, opłaconych składkach czy osobach zgłoszonych do 

ubezpieczenia. 

9. praca.gov.pl ― oferuje usługi elektroniczne publicznych służb zatrudnienia. Portal 

kierowany jest do bezrobotnych, osób poszukujących pracy oraz do pracodawców, 

którzy poszukają pracowników. Oferty pracy oraz informacje o rynku pracy dostępne są 

na portalu informacyjnym psz.praca.gov.pl. 

10. puesc.gov.pl ― Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) ― 

pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu 

obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi i obrotu wyrobami 

akcyzowymi. 

11. pue.zus.pl ― Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE 

ZUS) — portal dla osób ubezpieczonych, płatników składek, lekarzy, a także innych 
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świadczeniobiorców (na przykład emerytów i rencistów). Na PUE ZUS można na 

przykład umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje 

zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń. 

12. ufg.pl ― portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na którym można m.in. 

sprawdzić ubezpieczenie OC sprawcy wypadku, numer szkody, otrzymać informację o 

przebiegu ubezpieczenia OC, historii szkód komunikacyjnych. 

13. zip.nfz.gov.pl ― Zintegrowany Informator Pacjenta ― ogólnopolski serwis dla 

pacjentów, który udostępnia dane gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 

ZIP można uzyskać dostęp do informacji m.in. na temat swojego leczenia i udzielonych 

świadczeń, zrefundowanych leków, swojego miejsca na liście oczekujących na poradę 

lekarską czy przyjęcia do szpitala (w zakresie niektórych świadczeń). 

Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem 

zainteresowań, kursów e-learningowych, podcastów 

tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób 

dorosłych. 

 

 

1. Akademia PARP - celem publicznej Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie 

dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą szkoleń e-learningowych. Rejestrując się 

uzyskuje się dostęp do wszystkich szkoleń e-learningowych dostępnym na portalu. 

Oferta Akademii PARP to obecnie 93 interaktywne, multimedialne szkolenia 

elektroniczne: 41 biznesowych szkoleń e-learning, 42 biznesowe szkolenia m-learning 

(na urządzenia mobilne: smartfony i tablety) oraz 5 szkoleń e-learning i 5 szkoleń m-

learning dedykowanych szkoleniowcom. Tematyka szkoleń dopasowana jest do potrzeb 

firm z sektora MSP i obejmuje takie kategorie, jak: zagadnienia finansowe i prawne, 

zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menedżerskie i osobiste, marketing 

i sprzedaż, wiedza ogólna i otoczenie biznesu.E-learning niesie ze sobą mnóstwo 

korzyści - osoba, która decyduje się na kurs sama decyduje o tempie przyswajania 

wiedzy i czasie podjęcia nauki. Jest to bardzo elastyczny i likwidujący bariery terytorialne 

model nauczania. 

Ponadto “Pigułki wiedzy”  

http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html  

http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html
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2. Udemy - komercyjna platforma z ponad 50 000 kursów w cenie 34,99 zł. Łącznie ponad 

80 000 kursów 

3. Webinaria - (ang. web (sieć) + seminar (seminarium) – rodzaj internetowego 

seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast (transmisja 

wideo przez przeglądarkę internetową), która umożliwia obustronną komunikację między 

prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. 

Webinaria prowadzone są “na żywo”, lecz większość autorów dostarcza je 

subskrybentom w formie linków lub publikuje na YouTube, gdzie można je znaleźć 

wyszukując słowo “webinar” lub “webinarium” + interesujący temat. 

Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) 

przy korzystaniu z usług firm turystycznych, 

telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd. 

Różnorodne formy kontaktu z doradcą - wybrane przykłady 
1. BZWBK Bank Zachodni - kontakt https://www.bzwbk.pl/informacje-o-

banku/kontakt/kontakt.html 
 

 
 

https://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt.html
https://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt.html
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2. travelplanet.pl - https://www.travelplanet.pl/kontakt/ 
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Rozumienie zjawisk i zagadnień dotyczących tzw. fake 

news, hate, ochrony wizerunku osób oraz prawa 

autorskiego, trolling. 

 

a. Hejt i mowa nienawiści. 

Hejt - pełen nienawiści, personalny atak często jego ofiarami padają nie 

popularni uczniowie. Często do hejtu wykorzystywane są portale 

społecznościowe.  

 

Mowa nienawiści: Definicja Rady Europy określa, że mową nienawiści możemy 

nazwać „każdą wypowiedź, która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub 

usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy 

nienawiści oparte na nietolerancji, włączając w to nietolerancję wyrażoną w 

formie agresywnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, 

dyskryminacji lub wrogości wobec mniejszości, 

migrantów bądź osób wywodzących się ze 

społeczności imigrantów” (Rada Europy, 1997). 

 

b. Trolling 

Trolling jest to uporczywe, anonimowe  obrażanie innych internautów - 

najczęściej agresywne.   

 

c. Fake news 

Fake news – forma przekazywania informacji, która opiera się na celowej 

dezinformacji lub oszustwie, rozprzestrzeniana poprzez drukowane i nadawcze 

serwisy informacyjne, media elektroniczne czy serwisy społecznościowe[1]. 

Informacje te są pisane i publikowane w celu wprowadzenia w błąd, albo w celu 

uzyskania finansowych lub politycznych korzyści. Często stosują chwytliwe 

nagłówki w celu zwrócenia możliwie dużej uwagi. Należy rozróżnić nieprawdziwe 

i wprowadzające w błąd fałszywe wiadomości od satyry lub parodii, która jest 

przeznaczona dla humoru, ale nie ma na celu wprowadzenia w błąd odbiorców. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezinformacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezinformacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezinformacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_(media)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_(media)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_(media)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-nytimes.com-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Satyra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parodia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parodia


 

 

7 

Łatwe dochody z reklam, wzmożone podziały polityczne i popularność mediów 

społecznościowych, przede wszystkim Facebooka, to główne przyczyny 

wzmożonego oddziaływania fake newsów, obok rzetelnych wiadomości. 

 

źródło: wikipedia.pl 

 

Ochrona wizerunku i ochrona prawa autorskiego 

Ochrona wizerunku i ochrona prawa autorskiego w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym Art. 81. 

1. 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. 

Hosting strony internetowej i rejestracja domeny 

internetowej. 

1. Podstawowe cechy dobrego hostingu  

➔ Cena hostingu (w DRUGIM roku.)  
➔ Uptime hostera i limity  
➔ Opinie o danej firmie w sieci 
➔ Gdzie firma trzyma swoje dane - (w związku z RODO) 
➔ Backup 
➔ Obsługa klienta 

2. Wybrani dostawcy hostingu w Polsce 

3. Domena 

◆ wybranie właściwej nazwy Domeny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Media_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Media_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://pl.wikipedia.org/wiki/Facebook
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◆ rozszerzenia  
◆ nazwa (główna) 
◆ Warianty rejestracji domeny internetowej na wybranym przykładzie OVH 
◆ warunki przenoszenia domen 

 

Bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych.  

Facebook -Ustawienia Prywatności 

Bezpieczne korzystanie z serwisów internetowych wymaga rzetelnego przeanalizowania 

regulaminów serwisu. Regulamin korzystania z portalu facebook. Możemy znaleźć na głównej 

stronie serwisu. Jednymi z najistotniejszych punktów regulaminu są: 

Kto może korzystać z facebooka 

b) Dane użytkownika i ustawienia prywatności 

2. Łatwo i szybko można sprawdzić ustawienia prywatności w internecie. 

Po wejściu na stronę facebooka, sprawdzić ustawienia możemy poprzez wybranie w prawym 

górnym rogu strony ikony trójkąta. 

Po wybraniu ikony rozwinie się lista z której wybieramy ustawienia. 

Pierwszy ekran pokazuje nam ogólne informacje dotyczące naszego konta 

Korzystając z listy po prawej strony możemy sprawdzić bezpieczeństwo logowania w serwisie. 

W tej zakładce możemy znaleźć informacje dotyczące ostatnich logowań wraz z ich lokalizacją. 

Możemy również zmienić hasło, wprowadzić ułatwienia logowania (loguj przy pomocy zdjęcia) 

kolejna zakładka pozwala na sprawdzenie informacji jakie udostępniliśmy i udostępniamy przez 

portal. W tym też miejscu można trwale usunąć konto na facebooku 

g) Kolejna z zakładek pozwala kontrolować naszą prywatność, widoczność naszych postów i 

możliwość nawiązywania kontaktów. 

 

Instagram 
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W serwisie instagram możemy sprawdzić i zmienić ustawienia prywatności w ustawieniach 

konta. 

Youtube 

Żeby sprawdzić ustawienia prywatności swojego konta na Youtube należy na stronie głównej 

wybrać znak: 

A następnie wybrać ustawienia, a tam w formie checkbox’ów wybrać preferencje: 

b. Można tam również znaleźć ustawienia dotyczące reklam. Należy pamiętać jednocześnie,  że 

Youtube należy do google, zmiana preferencji reklam odsyła nas więc do ustawień reklam w 

google 

c. Możemy tam również włączyć tryb ograniczonego dostępu, dzięki czemu nie będa 

wyświetlane treści zgłoszonych przez użytkowników jako nieodpowiednie. 

Google: Korzystając z linka https://myaccount.google.com/privacy możemy sprawdzić 

ustawienia prywatności, sprawdzić do jakich danych google ma dostęp, ustawić preferencje 

dotyczącą reklam, kontrolować treść. 

Ustawienia prywatności w można zaktualizować korzystając z kreatora 

b) Można sprawdzić swoją aktywność w internecie i aplikacjach 

b. Można zmienić ustawienia dotyczące lokalizacji i jej zapisywania 

c. Można sprawdzić informacje dotyczące urządzenia - dzięki czemu można usprawnić 

korzystanie z kalendarzy i zarządzanie kontaktami 

d. Google udostępnia szereg aktywności głosowych co wiąże się z zapisywaniem głosu i 

dźwięków w tle w tym miejscu można zarządzać bezpieczeństwem nagrywanych informacji. 

 Niebezpieczne linki w e-mail 

Linki czyli mówiąc inaczej adresy URL mają za zadanie przekierować nas na stronę 

internetową. Hakerzy często wykorzystują je żeby przekierować nas do niebezpiecznej treści 

bądź niebezpiecznego oprogramowania. Hakerzy często wysyłają maile wyglądająca niewinnie 

tylko po to, żeby zmusić nas do kliknięcia w niebezpieczny link. 
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Jak się przed tym uchronić 

Twoje konto e-mail powinno być dostarczane przez zaufanego dostawcę. Konto założone w 

dużych serwisach takich jak gmail, onet czy wp najczęściej posiada wbudowane 

zabezpieczenie i przechwytuje potencjalnie niebezpieczne wiadomości. 

Jeżeli niebezpieczna wiadomość przedrze się przez zabezpieczenia warto jest zwrócić uwagę 

na jej nadawcę i tytuł - wiadomości brzmią często przekonująco i zachęcająco - obiecują więc w 

tytułach spadek, interesujące zdjęcia czy wreszcie faktury czy rozliczenia. Ważne jest więc 

krytyczne podchodzenie do źródeł wiadomości 

Zabezpieczenia w wyszukiwarkach 

http// i https// -  ważnym wyznacznikiem dotyczącym tego czy strona jest bezpieczna czy nie 

jest zapis na początku adresu. Bezpiecznymi adresami są te kończące się na literę s (ang. 

secure)   

kłódki 

Kłódka oznacza szyfrowanie SSL - zielona kłódka oznacza, że korzystanie ze strony 

internetowej jest bezpieczne ponieważ posiada sprawdzony certyfikat. 

 

 

1. FB jest w tym momencie najpopularniejszym medium społecznościowym w internecie. W 2018 roku miał ponad 2 miliardy użytkowników. 
2. Tworzenie konta w portalu wymaga wprowadzenia prawdziwych danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu 

komórkowego, hasło, data urodzenia (z serwisu można korzystać po ukończeniu 13 roku życia) oraz płeć 
 

 



 

 

11 

 
3. W procesie rejestracji ważnym jest podanie prawdziwego imienia i nazwiska 

 
4. Facebook jest miejscem, w którym spotykamy znajomych 

 
5. Jak znajdować znajomych  

 
6. Jak wyświetlane są posty na stronie głównej 
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7. Wysyłanie wiadomości 

 
 
8. Udostępnianie zdjęć 

 
9. Udostępnianie filmów 
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10. Czym są grupy 
 

 
11. Wydarzenia 
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Facebook Fanpage Facebook daje możliwość tworzenia stron firmom, instytucjom czy osobom publicznym 
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1. Pierwsze kroki na Youtubie 

 

 
 
2. Subskrypcje 
 

 
 
 
3.Karta na czasie 
 

 
 
4. Przesyłanie filmów 
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1. Twitter  

Działanie 
Zarejestrowany użytkownik może wysyłać i odczytywać tak zwane tweety (czyt. tłity). Tweet to krótka wiadomość tekstowa (maks. 280 znaków) 
wyświetlana na profilu autora wpisu oraz pokazywana użytkownikom, którzy obserwują dany profil[2]. Twitter umożliwia tagowanie (znak kratki # 
przed słowem czyni to słowo tagiem) oraz odpowiadanie innym użytkownikom (@nazwa_użytkownika = odpowiedź). Użytkownicy piszą krótkie 
wiadomości w swoim profilu na Twitterze przez stronę www, SMS-em lub przez aplikację mobilną. Angielskie słowo tweet oznacza ćwierkanie, 
ćwierkać. W języku polskim używany jest czasownik tweetować oznaczający pisać na Twitterze.(źródło wikipedia) 

2. Kto może korzystać z Twittera 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Twitter#cite_note-Tweet-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kratka_(symbol)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kratka_(symbol)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kratka_(symbol)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tag_(znacznik)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tag_(znacznik)
https://pl.wikipedia.org/wiki/SMS
https://pl.wikipedia.org/wiki/SMS
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aplikacja_mobilna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aplikacja_mobilna
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2. Czym jest twitter 
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1. Tworzenie konta w serwisie Instagram  

2. Publikowanie zdjęć 
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ĆWICZENIE 1 (czas 1 godzina) 
Warsztaty grupowe. Grupa przygotowuje story board (rysunkowy scenopis) krótkiego 30 - sekundowego filmu (tematyka dowolna, lecz ograniczona 
czasem i przestrzenią sali szkoleniowej). Używając aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego, nagrywają film. Instruktor zgrywa film na swój 
komputer a następnie przekazuje na pendrivie uczestnikom. Poszczególni uczestnicy publikują film na swoim koncie YouTube. 

 

. 

 

Reagowanie na naruszenia własnych praw autorskich. 

W przypadku znalezienia zdjęcia własnego autorstwa należy od razu reagować.W tym 
przypadku należy odwołać się do przepisów ustawy o prawach autorskich. W odniesieniu do 
zdjęć zastosowanie znajdą przepisy dotyczące ochrony osobistych praw autorskich, czyli takich, 
które powstają w chwili tworzenia danego dzieła, w tym przypadku zdjęcia. Są to prawa 
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niezbywalne, a ich ochrona nie jest ograniczona w czasie. Nie można zatem ich zbyć ze 
względu na osobistą więź łącząca autora ze zdjęciem. Przede wszystkim wyraża się to w 
oznaczeniu dzieła imieniem, nazwiskiem bądź pseudonimem autora. W przypadku kradzieży 
zastosowanie będzie miał art. 78 ustawy. 
Ustalenie rangi naruszenia 
Większość naruszeń ma niewielką rangę, ponieważ dokonane są: 

➔ przez nieznaną osobę prywatną, 
➔ na jej własnej stronie / blogu / profilu społecznościowym, 
➔ przez krótki czas, 
➔ na własny użytek, 
➔ bez jakichkolwiek korzyści majątkowych. 

 
Wystarczy najczęściej nieformalny kontakt z naruszycielem. 
Gdy materiał został użyty w celu komercyjnym można myśleć o odszkodowaniu.  
Zbierz materiał dowodowy. Czyli zrób screeny. Udaj się do notariusza. Tam zrobisz screeny i 
uzyskasz od notariusza stosowne poświadczenie. W ten sposób, będziesz dysponował mocnym 
i wiarygodnym dowodem naruszenia. Czasem wystarczający może okazać się kontakt 
nieformalny i naruszyciel od razu zaproponuje ci ugodowe załatwienie sprawy. Czasem warto 
obniżyć swoje wymagania finansowe, zamiast iść na całość i bawić się w postępowanie 
sądowe. Czasem lepszym pomysłem będzie korespondencja formalna. 

➔ zapoznaj się z art. 78 i 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tam 
znajdziesz katalog roszczeń, z jakimi możesz występować wobec naruszyciela, 

➔ posługuj się terminologią z powołanych powyżej przepisów, 
➔ jeśli żądasz odszkodowania, odpowiednio uzasadnij jego wysokość, 
➔ opisz dokładnie okoliczności, które uzasadniają twoje roszczenia, 
➔ pisz jasno, konkretnie i unikaj języka populistycznego, górnolotnych sformułowań, 
➔ wezwanie wyślij pocztą za potwierdzeniem odbioru, a potwierdzenie zachowaj na 

przyszłość. 
 

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE 
a) odpowiedzialność cywilna 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Stan prawny aktualny na dzień: 18.07.2018 

Dz.U.2018.0.1191 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych 

             
Art. 79. autorskie 
 

Ochrona autorskich praw majątkowych 

1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od 
osoby, która naruszyła te prawa: 

zaniechania naruszania; 
2)  usunięcia skutków naruszenia; 
3)   naprawienia wyrządzonej szkody: 

a) na zasadach ogólnych albo 

http://www.kongreskultury.pl/title,Autorskie_prawa_osobiste,pid,26,oid,49,cid,106.html
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych
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b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w 
przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, 
które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez 
uprawnionego zgody na korzystanie z utworu: 
(Art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b utracił moc z dniem 01.07.2015 r. w zakresie, w jakim 
uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od 
osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę 
sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest 
zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego 
dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na 
korzystanie z utworu, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 
czerwca 2015 r. sygn. akt SK 32/14 (Dz.U. poz. 932) 

4)   wydania uzyskanych korzyści. 
2.    Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać 
jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i 
formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w 
rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. 
3.   Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za 
zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy 
pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków 
naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe. 
4.   Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o 
bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich 
wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu 
na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę 
naruszenia oraz interesy osób trzecich. 
5.   Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która 
naruszyła autorskie prawa majątkowe. 
6.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych 
zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli 
działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu. 
7.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez 
upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także świadomego rozpowszechniania utworów z 
bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami. 
 

 
b) odpowiedzialność karna 

         

Art. 116.        

1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji 
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub 
nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło 
dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 
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ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje 

licencji, warunki użytkowania. 

 

Banki zdjęć Istock - https://www.istockphoto.com/pl -  
W serwisie iStock są dostępne dwa rodzaje licencji: standardowa i 
rozszerzona. Każdy plik pobrany z serwisu iStock jest objęty licencją 
standardową. Licencja rozszerzona daje użytkownikowi dodatkowe prawa w 
zamian za dodatkową opłatę licencyjną. Jeżeli użytkownik nie nabędzie 
licencji rozszerzonej, korzysta z treści zgodnie z postanowieniami licencji 
standardowej. 
Licencję na pliki serwisu iStock można uzyskać dzięki punktom kredytowym 
lub poprzez abonament. Serwis iStock daje możliwość kupienia punktów 
kredytowych w predefiniowanych pakietach, z których można korzystać w celu 
pobierania zdjęć, ilustracji, grafiki wektorowej i filmów. Im więcej punktów 
kredytowych użytkownik kupi, tym więcej zaoszczędzi. Ponadto serwis iStock 
oferuje miesięczne lub roczne abonamenty, które pozwalają na pobieranie 
określonej w skali miesiąca liczby zdjęć, ilustracji lub grafiki wektorowej i 
zaoszczędzenie jeszcze większych kwot. 
Aby bezpłatnie wypróbować treści ze strony serwisu iStock (wyłącznie w celu 
przetestowania lub wypróbowania), użytkownik może korzystać z treści ze 
znakiem wodnym. Treści ze znakiem wodnym nie wolno używać w żadnych 
materiałach ostatecznych ani dostępnych publicznie i można z nich korzystać 
jedynie przez 30 dni od daty pobrania. 
 
źródło regulamin i stock 
 
 
 
Canva -  canva.com 
Canva prowadzi internetową platformę projektową i usługę licencjonowania 
mediów, która umożliwia naszym użytkownikom, członkom, artystom, 
projektantom, fotografom i innym osobom projektowanie i współpracę. 
Dostarczamy gotowe media i treści, które można licencjonować do użytku 
zgodnie z naszymi różnymi licencjami 
 
źródło canva.com 
 
 
 

Banki 
dźwięków 

Audiojungle:   
 
Cała muzyka, której potrzebujesz. 
Wszystkie gatunki wolnej od opłat muzyki od popu po heavy metal i wokal, ale 

https://www.istockphoto.com/pl
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także zestawy muzyczne i efekty dźwiękowe ... Niezależnie od rodzaju plików 
audio, których potrzebujesz, znajdziesz wiele w naszej kolekcji. 
 
 
Aby zostać członkiem lub kupić przedmioty jako gość, musisz mieć ukończone 
18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz poprosić rodzica lub opiekuna, aby 
kupił przedmioty jako gość lub użyć konta rodzica lub opiekuna prawnego, 
który ukończył 18 lat, za ich zgodą, a ten dorosły będzie odpowiedzialny dla 
wszystkich twoich działań. 
 
żródło: Envato Market Terms  
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Licencje  
oprogramow
ania: 

➔ BOX - najczęściej stosowana w przypadku aplikacji multimedialnych, 
gier czy muzyki 

➔ OEM - program przypisany jedynie do jednego komputera 
➔ Shareware - Ten rodzaj licencji pozwala na korzystanie z programu 

rozpowszechnianego za darmo lub za niedużą opłatą. Jego 
użytkowanie często wiąże się z limitem czasowym Po przekroczeniu 
wspomnianego limitu, użytkownik powinien zakupić pełną wersje 
produktu. 

➔ Adware - darmowe, ale z niewyłączalnym oprogramowaniem 
➔ Trial - wersja testowa 
➔ Freeware - pozwala nam na darmowe korzystanie z danego produktu. 

Jedynym wymaganiem jest całkowity zakaz czerpania korzyści 
majątkowej z takiego oprogramowania oraz jego modyfikowania. 

➔ GPL -wolne i otwarte oprogramowanie 
➔ Abandonware - porzucone oprogramowanie, darmowe, ale bez 

wsparcia 

Licencje udostępniania: 

➔ „Uznanie autorstwa” (ang. Attribution, BY): zezwala się na kopiowanie, 
dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego 
pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy. To 
postanowienie jest obecne we wszystkich licencjach, ponieważ 
autorskie prawa osobiste są niezbywalne. 

➔ „Użycie niekomercyjne” (ang. Noncommercial, NC): zezwala się na 
kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich 
jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych. 

➔ „Bez utworów zależnych” (ang. No Derivative Works, ND): zezwala się 
na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych 
(dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i 
tworzenie na jego bazie pochodnych. 

➔ Na tych samych warunkach” (ang. Share Alike, SA): zezwala się na 
kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł, 
pod warunkiem, że będą one opublikowane na takiej samej licencji. 
 

Ponieważ niektóre warunki są wzajemnie sprzeczne (np. SA i ND), zaś we 
wszystkich licencjach obecny jest warunek BY, daje to łącznie sześć 
możliwych kombinacji warunków: 

➔ Uznanie autorstwa (CC BY)[3] 
➔ Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC BY-NC)[4] 
➔ Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych 

warunkach (CC BY-NC-SA)[5] 
➔ Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów 

zależnych (CC BY-NC-ND)[6] 
➔ Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach[7] (CC BY-SA – 

jest to licencja najbardziej zbliżona do GNU FDL) 
➔ Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (CC BY-ND)[8 

Istnieją też licencje dodatkowe: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-7
https://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-8
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➔ Sampling – warunek Creative Commons, który zezwala na 
samplowaniei tworzenie remiksów utworów muzycznych, a nie 
pozwala na wykorzystanie sampli do celów reklamowych. Wersja 
tej licencji ze znaczkiem „+” zezwala na samplowanie do „celów 
komercyjnych i niekomercyjnych[10], a licencja „noncomercial +” – 
tylko do celów niekomercyjnych[11]. Obie wersje licencji Sampling, 
tak jak wszystkie inne licencje CC, wymagają uznania autorstwa. 

Informacja powstała na podstawie artykułu z Wikipedii udostępnionego na 
poniższej licencji: 
 
Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych 
samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń 
Licencje Creative Commons [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2018-
04-06 23:04Z [dostęp: 2018-07-10 16:41Z]. Dostępny w Internecie: 
//pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencje_Creative_Commons&oldid=5315
5674 

Domena publiczna 

Mianem domeny publicznej (ang. public domain) oznacza się utwory, co do 
których ochrona prawna wygasła (prawa autorskie majątkowe wygasają po 
upływie 70 latach od śmierci twórcy) lub które nigdy nie były objęte autorskimi 
prawami majątkowymi. 

Dozwolony użytek 

Legalne wykorzystanie utworu chronionego bez zgody twórcy- prywatny i 
publiczny (tu warunkiem podanie autorstwa i źródła), np. prawo cytatu. 

 

 

 

Utworzenie strony internetowej z wykorzystaniem 

prostych w obsłudze narzędzi. Podstawy obsługi 

systemów CMS i innych.  

1. WordPress na własnym serwerze https://pl.wordpress.org/  
2. WordPress na stronie WordPress.com https://wordpress.com/start/about  
3. Darmowe kreatory stron internetowych,np.:  

➔ WIX  www.wix.com  
➔ About me  https://about.me/  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Remiks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-11
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
https://pl.wordpress.org/
https://wordpress.com/start/about
http://www.wix.com/
https://about.me/
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4. Najpopularniejszy kreator blogów - Google blogspot  www.blogspot.com  albo 
www.blogger.com  

 

Tworzenie treści (słownej, graficznej, muzycznej, filmowej) 

na stronę internetową z wykorzystaniem prostych aplikacji. 

1. Przygotowanie treści w edytorze tekstu, np.Wordzie, w CMS-e kreatora stron, np 
WordPress, WiX 

2. Przygotowanie grafiki w programie Paint, Canva 
3. Przygotowanie pliku wideo w programie Movie Maker 

Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz 

wykorzystanie profilu zaufanego. 

 
(UWAGA: Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 
banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium. Pekao S.A., Envelo.) 

Przebieg rejestracji w ePUAP 

1. Załóż konto - wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne 
są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. 

2. Potwierdź profil zaufany - wypełnij prosty formularz. Następnie w ciągu 14 dni udaj 
się do dowolnego Punktu Potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem. 
Adresy Punktów dostępne są w rozwijanej zakładce 

3. Znajdź katalog spraw - najpierw trzeba wybrać urząd, w którym sprawę chcemy 
załatwić a następnie sprawdzić, czy dana sprawa jest w tym urzędzie obsługiwana przez 

http://www.blogspot.com/
http://www.blogger.com/


 

 

30 

ePUAP

 
4. Z katalogu spraw wybieramy interesującą nas dostępną w danym urzędzie, np. 

składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
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5. Automatyczne przekierowanie na stronę obywatel.gov.pl, na której należy wypelnic 
formularze. 
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6. Podgląd formularza i złożenie wniosku z podpisem profilem zaufanym z 
potwierdzeniem smsowym - kod autoryzacji 

 

 

 


