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 1.
Wprowadzenie .  
Poznanie się, program, zasady
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Dlaczego 
zdecydowałem/am się na 

udział w szkoleniu? 
Czego chcę się dowiedzieć, 

nauczyć? Na co liczę? 
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 Plan szkolenia       

1. Wprowadzenie do szkolenia 

2. Wyszukiwanie informacji i zasobów w sieci

3. Prawo autorskie

4. Korzystanie z e-usług i komunikacja w sieci

5. Cyfrowe zasoby kultury i darmowe 
oprogramowanie

6. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
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 Plan szkolenia       

[Tutaj opisz wariant godzinowy szkolenia]
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 Zasady.      

● W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby, 
które wypełnią kwestionariusz danych 
osobowych

● Zadajemy pytania na bieżąco, każde pytanie 
jest dobre

● Daję znać jak coś jest za szybko, za trudne, za ...

● Najpierw próbuję samodzielnie, później proszę 
o pomoc
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 Kwestionariusz.  danych osobowych

Wejdź na:

jawinternecie.edu.pl/rejestracja 
i wypełnij ankietę z danymi. 

http://www.jawinternecie.edu.pl/rejestracja
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 Ankieta na start

Wejdź na:

badania.koduj.gov.pl 
i wypełnij ankietę: 

Badanie kompetencji cyfrowych
działanie szkoleniowe z kompetencji cyfrowych 

(3.1 POPC)



 2.  
Wyszukiwanie 
informacji w sieci  
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 Ankieta na start

Wejdź na:

www.menti.com 

i wpisz kod: 

XXYYZZ
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 Quiz – co wiem o kulturze w sieci? 

[Link lub otwarty test gotowy na każdym 
komputerze]
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 Kultura w sieci to:.      

● Dostęp za darmo (lub taniej)

● Dostęp zawsze i wszędzie

● Możliwość dzielenia się wrażeniami

● Dostęp do zasobów i treści spoza Polski bez 
konieczności podróży

● Możliwość aktywnego korzystania z wielu 
zasobów (np. remiksowania)
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 Kultura w sieci to:.      
>  Legalnie udostępniane w sieci filmy np. na YouTube
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 Legalny dostęp do kultury w sieci to:.      

● Podstawowa kompetencja w XXI wieku

● Wspieranie twórczości i artystów

● Unikanie ryzyka związanego z przypadkowym 
naruszeniem prawa autorskiego
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 Kultura w sieci to:.      
>  Remiks i memy łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej
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 Najważniejsze polskie miejsca kultury w sieci.      

● Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

● Kolekcje filmów i nagrań wydarzeń 
kulturalnych Ninateka

● Regionalne Biblioteki Cyfrowe
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 Kultura w sieci to:.      
>  Łatwy i bezpłatny dostęp do materiałów archiwalnych i muzealiów
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Zadanie indywidualne
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 W wylosowanym serwisie znajdź: .      

● stare mapy Polski 
polona.pl

● stare zdjęcia ulubionego miasta wojewódzkiego 
fbc.pionier.net.pl/ 

● archiwalne zdjęcia wakacyjne z okresu PRL-u 
audiovis.nac.gov.pl/

● nagrania wideo z koncertu Z. Wodeckiego  
ninateka.pl/ 

● obrazy Stanisława Witkiewicza (Witkacego) 
cyfrowe.mnw.art.pl/

● plakaty do sztuk teatralnych Sławomira Mrożka 
artsandculture.google.com/
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 Kultura w sieci to:.      
>  www.polona.pl



21

Zadanie 
indywidualne
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W wyszukiwarce 

Google Grafika 

odnajdź zdjęcia swojego ulubionego miasta

https://www.google.pl/imghp?hl=pl 
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 Kultura w sieci to:.      
>  Opcje filtrowania wyników wg. praw do wykorzystania



24

 Kultura w sieci to:.      
>  Opcje wyszukiwania w Google Grafika “Narzędzia”
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 Jak dostępne są treści w sieci? .      

Za darmo bez prawa 
do ponownego 
wykorzystania

● Np. filmy na 
YouTube, 
Ninateka.pl

● Muzyka na 
bandcamp.com

● Zdjęcia i treści 
publikowane przez 
gazety etc.

Odpłatnie

● Np. filmy na 
Netflix, Showmax, 
HBOgo

● Muzyka w serwisie 
Tidal, Spotify

● Zdjęcia prasowe z 
banków zdjęć 
takich jak Getty 
Images

Za darmo i z prawem 
do ponownego 
wykorzystania

● Treść Wikipedii, 
Wolnych Lektur

● Muzyka na 
Jamendo.com

● Zdjęcia na 
pixabay.com
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 Kultura w sieci to:.      
>  Różne formy bezpłatnego dostępu: 
     filmy udostępniane przez instytucje
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 Kultura w sieci to:.      
>  Różne formy bezpłatnego dostępu: 
     filmy udostępniane przez instytucje
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 Kultura w sieci to:.      
>  Różne formy bezpłatnego dostępu: 
     opłata poprzez reklamy i wersje premium
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 Kultura w sieci to:.      
>  Różne formy bezpłatnego dostępu: 
     wypożyczenia ebooków
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 Kultura w sieci to:.      
>  Różne formy bezpłatnego dostępu: 
     abonament za dostęp do muzyki
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 Kultura w sieci to:.      
>  Różne formy bezpłatnego dostępu: 
     bezpłatne okresy próbne, promocje połączone z innymi usługami
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 Kultura w sieci to:.      
>  Materiały do wykorzystania i przerabiania za darmo:  
     zdjęcia z Pixabay
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 Kultura w sieci to:.      
>  Materiały do wykorzystania i przerabiania za darmo:  
     teksty i audiobooki z klasyką literatury na Wolne Lektury
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 Kultura w sieci to:.      
>  Materiały do wykorzystania i przerabiania za darmo:  
     wideolekcje z każdego przedmiotu szkolnego na Akademii Khana



 3.  
 Prawo autorskie  
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Zadanie 
indywidualne
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 Twój utwór w przyszłości: .      

● Jak go podpiszesz? (pseudonimem? 
anonimowo? imieniem i nazwiskiem?)

● Na co pozwolisz odbiorcom?

● Czego zabronisz?

● Czego zażądasz w zamian?
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 Twój utwór w przyszłości: .      

TAK NIE

1. Czy pozwolił(a)byś kopiować to zdjęcie w dowolnym celu?

2. Czy pozwolił(a)byś przerabiać to zdjęcie w dowolnym celu?

3. Czy pozwolił(a)byś  kopiować tylko w celu niezarobkowym?

4. Czy pozwolił(a)byś przerabiać tylko w celu niezarobkowym?

5. Czy pozwolił(a)byś kopiować tylko celu edukacyjnym?

6. Czy pozwolił(a)byś przerabiać tylko w celu edukacyjnym?

7. Czy pozwolił(a)byś korzystać z tego zdjęcia w mediach społecznościowych 
(np. na Facebooku)?

8. Jakie inne warunki postawił(a)byś osobom, które chciałby skorzystać z 
Twojego zdjęcia?
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 Prawa autorskie osobiste i majątkowe .      

● Każdy „przejaw działalności twórczej, o 
charakterze indywidualnym” (także program 
komputerowy) jest chroniony przez prawo 
autorskie automatycznie tzn. autorowi/autorce 
przysługują prawa i możliwość dysponowania 
swoim dziełem, decydowania o tym, czy i jak 
będzie dalej dostępne.

● Prawo autorskie nie chroni m.in. idei, 
dokumentów urzędowych, znaków i symboli 
państwowych, prostych informacji prasowych.
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 Twój własny utwór

● Prawa autorskie osobiste gwarantują autorom 
rozpoznanie.

● Wykorzystanie chronionego utworu jest 
ograniczone i w większości sytuacji np. gdy 
chcemy taki utwór rozpowszechniać, 
przerabiać, czy wykorzystać w innym utworze 
musimy uzyskać odpowiednią zgodę od autora 
lub osoby posiadającej prawa autorskie 
majątkowe do niego. 
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 Twój własny utwór

● Ochrona przez prawo autorskie nie wymaga 
rejestracji (nie mylić z opłatami dla organizacji 
zbiorowego zarządzania jak ZAIKS) i działa 
automatycznie dla każdego utworu i twórcy.

● Jeśli twórca nie wyraził innej woli, jego lub jej 
utwór jest chroniony i aby z niego skorzystać 
musimy za każdym razem uzyskać ich zgodę.
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 Kiedy potrzebujemy zgody autora? 

● Rozpoznanie gwarantują autorom prawa autorskie 
osobiste, które są wieczne i niezbywalne.

● Wykorzystanie chronionego utworu jest 
ograniczone i w większości sytuacji np. gdy chcemy 
taki utwór rozpowszechniać, przerabiać, 
wykorzystać w książce, innym utworze czy podczas 
warsztatu musimy uzyskać odpowiednią zgodę od 
autora lub osoby posiadającej prawa autorskie 
majątkowe do niego. 

● Prawa majątkowe są ograniczone w czasie.
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Czy mogę pobrać 
film z sieci?
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 Dozwolony użytek  

● W ramach dozwolonego użytku publicznego instytucje 
oświatowe (szkoły, przedszkola, uczelni, ośrodki doskonalenia 
nauczycieli) mogą korzystać z już rozpowszechnionych 
utworów w celach dydaktycznych. Nie mogą jednak ich 
rozpowszechniać poza bezpośrednim gronem odbiorców 
swoich działań. 

● Wyjątek dotyczy TYLKO instytucji oświatowych i zakresu 
realizacji ich celów dydaktycznych. Nie dotyczy działań w sieci, 
domów kultury, organizacji pozarządowych, wydarzeń 
organizowanych nie tylko dla uczniów.
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 Cytat 

● Rozpoznawalny

● Wyraźnie oznaczony co do autorstwa i źródła

● Musi być uzasadnione celem (ma służyć wyjaśnianiu lub 
nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom gatunku 
twórczości)

● Pełni funkcję pomocniczą, służy uzupełnieniu i wzbogaceniu 
dzieła, nie może go natomiast zastępować, ani tworzyć jego 
zasadniczej konstrukcji

● Nie ma jednoznacznie określonej dopuszczalnej wielkości 
cytatu 
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Zadanie 
indywidualne
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Czy mogę legalnie 
skorzystać z każdego 

zdjęcia Czesława Miłosza, 
które znajdę w sieci?
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Czeslaw_MIlosz_2_ap.tif 

http://edu.judytapapp.com/cennik/

Co możesz dowiedzieć się z nich o 
możliwościach wykorzystania zdjęć? 

 Porównaj ze sobą te dwa zapisy:
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50
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>  Widok wyników wyszukiwania w Google Grafika
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 Kultura w sieci to:.      
>  „Wolne” zdjęcie Czesława Miłosza, aut. Artura Pawłowskiego, 
     Wikimedia Commons, CC BY-SA
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 Prywatnie 

Możemy korzystać z utworów:

● w gronie rodziny i przyjaciół (dozwolony użytek prywatny),

● możemy je skopiować i przerabiać na własne potrzeby,

● nie możemy ich rozpowszechniać.
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 Publicznie 

Uzyskać zgodę od autora/posiadacza praw lub wykorzystać:

● własny utwór,

● utwory, które nie są już chronione przez prawa majątkowe 
(domena publiczna), 

lub 

● utworów, których autorzy zdecydowali podzielić się nimi za 
darmo, do swobodnego wykorzystania (wolne licencje, m.in. 
Creative Commons). 
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Edvard Munch (zm. 1944 r.) 

Krzyk, w domenie publicznej 
ze względu na czas, który 
upłynął od śmierci twórcy 
(źródło Wikimedia Commons)

 Utwór do którego wygasły już prawa majątkowe   
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 Prawa autorskie w czasie   

Przez całe życie autora/ki i 70 lat po jego/jej śmierci

70 lat od daty pierwszej publikacji, jeśli twórca nie jest 
znany albo prawa przysługują innej osobie niż twórca

70 lat od daty powstania, jeśli utwór nie został nigdy 
rozpowszechniony

50 lat od pierwszej emisji programów RTV oraz 
sporządzenia fonogramów i wideogramów



57

„wszystkie prawa zastrzeżone”  „pewne prawa zastrzeżone”  

 Utwory na wolnych i otwartych licencjach   
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 Warunki CC .      

Na tych samych 
warunkach

Wolno rozprowadzać 
utwory zależne jedynie 
na licencji identycznej 
do tej, na jakiej 
udostępniono utwór 
oryginalny.

Uznanie 
autorstwa

Wolno kopiować, 
rozprowadzać, 
przedstawiać i 
wykonywać objęty 
prawem autorskim 
utwór oraz opracowane 
na jego podstawie 
utwory zależne pod 
warunkiem, że zostanie 

Użycie 
niekomercyjne

Wolno kopiować, 
rozprowadzać, 
przedstawiać i 
wykonywać objęty 
prawem autorskim utwór 
oraz opracowane na jego 
podstawie utwory 
zależne jedynie do celów 
niekomercyjnych.

Bez utworów 
zależnych

Wolno kopiować, 
rozprowadzać, 
przedstawiać i 
wykonywać utwór 
jedynie w jego 
oryginalnej postaci - 
tworzenie utworów 
zależnych nie jest 
dozwolone.
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>  Trzy najpopularniejsze w sieci licencje Creative Commons



60

Czy mogę pobrać 
film z sieci?
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 Dozwolony użytek prywatny: 

Pozwala na korzystanie z utworów:

● wyłącznie już legalnie rozpowszechnionych,

● tylko w gronie rodziny i przyjaciół, 

● nie możemy ich rozpowszechniać, a więc nie możemy 
korzystać z technologii, które udostępniają dalej utworu 
(np. sieci P2P, Torrent)
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Czy mogę 
zorganizować 

pokaz filmy dla 
mieszkańców 
spółdzielni?
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 Dozwolony użytek publiczny: 

● Pozwala na korzystanie z utworów:
1. w ograniczonym zakresie instytucjom takim jak 

biblioteki (np. by wypożyczać posiadane książki)
2. w celach edukacyjnych oraz organizacji apeli i 

występów: przedszkolom, szkołom i uczelniom 
wyższym.

● Nie pozwala na rozpowszechnianie utworów (np. poprzez 
pokaz filmu) prywatnym osobom, nawet bezpłatne i w 
celach edukacyjnych.
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 Dozwolony użytek publiczny: 

● Publiczne wykorzystanie utworu wymaga zgody autorów 
lub posiadaczy praw majątkowych.

● W przypadku muzyki i filmów, należy również sprawdzić 
konieczność uiszczenia opłat licencyjnych do odpowiednich 
Organizacji Zbiorowego Zarządzania.
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Kiedy cytat może 
stać się plagiatem?
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 Korzystanie z cudzego utworu: 

● Cytat musi być uzasadniony (np. celem dydaktycznym czy 
naukowym). 

● Cytowany fragment musi zostać wyraźnie oznaczony 
(odbiorca nie może mieć wątpliwości, w którym miejscu 
kończy się nasza część autorska, a zaczyna cytat) i posiadać 
informacje o źródle i autorze.

● Cytowany fragment powinien pełnić funkcję pomocniczą.

● Prawo autorskie chroni utwory, a nie pomysły czy idee 
zawarte w cudzych utworach.
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Czy ktoś może 
opublikować zdjęcie 
mojego autorstwa na 

swoim profilu w mediach 
społecznościowych?
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 Korzystanie z cudzego utworu: 

● Zwykle wymaga zgody autora lub posiadacza praw. Jeśli 
zdjęcie to pochodzi spoza medium społecznościowego np. 
naszej prywatnej strony WWW, to zdecydowanie wymaga 
to zgody.

● W przypadku mediów społecznościowych istotne są też ich 
regulaminy (to jak szerokich licencji na wykorzystanie 
naszych zdjęć im udzielamy). Jeśli to zdjęcie pochodzi z 
naszego publicznego profilu na Facebooku, inni użytkownicy 
mogą na mocy regulaminu dalej je udostępniać.
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“Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub wysyłania treści objętych prawami 

własności intelektualnej (np. zdjęć czy filmów) w naszych produktach lub w powiązaniu z 

nimi użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania 

sublicencji, bezpłatną, globalną licencję zezwalającą na obsługiwanie, wykorzystywanie, 

dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub 

wyświetlanie, tłumaczenie jego treści i tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych 

(zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji). Oznacza to 

na przykład, że udostępniając zdjęcie na Facebooku, użytkownik daje nam pozwolenie na 

przechowywanie, kopiowanie i udostępnianie go innym użytkownikom (w tym przypadku 

też zgodnie z ustawieniami swojego konta), np. dostawcom usług obsługującym nasz serwis 

lub inne produkty Facebooka, z których użytkownik korzysta.”  

www.facebook.com/terms.php 

>  Fragment licencji udzielanej serwisowi Facebook na treści 
     umieszczane w nim przez użytkowników.

https://www.facebook.com/terms.php
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 Więcej o prawie autorskim dla twórców 

● Przewodnik po prawie autorskim w serwisie Legalna Kultura 
http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik
-b-po-prawie-autorskim
 

● Pierwsza Pomoc prawno-autorska w serwisie Prawo Kultury 
http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/ 



 4.  
Korzystanie z e-usług 
i komunikacja w sieci  
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 Wyszukaj w sieci dwa różne wydarzenia 
kulturalne w Twojej okolicy: 

1. Sprawdź czy można kupić  bilet online.

2. Wyszukaj recenzje lub opinię na temat 
tego wydarzenia.
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>  Serwis zakupu biletów online  
     biletomat.pl
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>  Serwis zakupu biletów online  
     eventim.pl
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>  Serwis zakupu biletów online  
     ebilet.pl
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>  Serwis z recenzjami spektakli teatralnych 
    teatralny.pl
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>  Serwis recenzji filmów i seriali 
     filmweb.pl
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>  Przykład blogu z recenzjami wydarzeń, filmów i książek Zwierz Popkulturalny   
     zpopk.pl
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Zadanie indywidualne
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 Skontaktuj się z organizatorami wydarzenia:

1. Znajdź w sieci więcej niż jeden sposób kontaktu 
do organizatorów wydarzenia (nie tylko 
telefoniczny).

2. Zadaj im pytanie za pomocą dowolnego kanału 
komunikacji o udogodnienia dla osób, które mają 
trudności w poruszaniu się (np. poruszają się na 
wózku inwalidzkim).
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>  Możliwość kontaktu z teatrem za pomocą Facebook Messenger
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>  Możliwość kontaktu z teatrem za komunikatora Skype
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Czy posiadasz już 
konto ePUAP/
Profil Zaufany?
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Portal ePUAP i Profil Zaufany

● Umożliwia załatwianie spraw urzędowych przez 
internet np.:

○ zgłoszenie narodzin dziecka

○ zameldowanie dziecka

○ złożenie wniosku o 500+ lub wyprawkę “Dobry 
Start”

○ Świadczenia społeczne

● Można założyć w nim konto weryfikując się z 
pomocą konta w wybranych bankach lub

● Zakładając konto online i weryfikując tożsamość w 
wybranym urzędzie (organ potwierdzający).
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Portal ePUAP i Profil Zaufany

● Profil Zaufany to Twoje darmowe narzędzie, które 
umożliwia m.in. logowanie i składanie podpisu 
elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać, 
określone sprawy urzędowe online, w serwisach 
administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. 

● Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane 
Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest 
równoważne z elektronicznym ‘awizo’.
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 Kultura w sieci to:.      
>  Portal ePUAP z możliwością rejestracją nowego konta oraz wyszukania spraw 
urzędowych
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 Kultura w sieci to:.      
>  Początek rejestracji Profilu Zaufanego w portalu ePUAP
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Wnioski 500+

● Regularne nieopodatkowane świadczenia 500 zł dla 
drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie, a 
także na pierwsze i jedyne dziecko dla rodzin o 
niskich dochodach.

● Wniosek można złożyć:
a. osobiście lub wysłać listem poleconym do urzędu
b. za pomocą bankowości elektroniczna, jeśli bank 

posiada usługę przyjmowania wniosków o 500 +. 
c. za pomocą elektronicznej Platformy Usługi 

Administracji Publicznej (e PUAP) lub Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). 

d. za pomocą portalu Emp@tia.
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 Kultura w sieci to:.      
>  Początek składania wniosku o 500+ na portalu ePUAP
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 Kultura w sieci to:.      
>  Uzupełnianie danych potrzebnych do założenia Profilu Zaufanego
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 Kultura w sieci to:.      
>  Przykładowy serwis bankowości elektronicznej z możliwością złożenia wniosku 
o 500+ przez konto bankowe



 5.  
Cyfrowe zasoby 
kultury i darmowe 
oprogramowanie  
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 Współpraca w dokumencie online 

● Otwórz dokument dostępny pod adresem: 
http://bit.ly/kulturawsieci 

● Zmień fragment tekstu w nim

● Skomentuj fragment tekstu innej osoby

● Dodaj zdjęcie

● Spróbuj odnaleźć dodatkowe funkcje, takie jak: 
historia edycji czy tworzenie zadań dla innych 
autorów dokumentu.
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>  Komentowanie współdzielonego pliku tekstowego Google Docs
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>  Udostępnianie współdzielonego pliku tekstowego Google Docs innym osobom
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Różnice pomiędzy oprogramowaniem 
w chmurze (cloud), a tym na komputerze 
(desktop)  

● Otwórz dokument dostępny pod adresem: 
http://bit.ly/kulturawsieci 

● Zmień fragment tekstu w nim

● Skomentuj fragment tekstu innej osoby

● Dodaj zdjęcie

● Spróbuj odnaleźć dodatkowe funkcje takie jak historia 
edycji, tworzenie zadań dla innych autorów dokumentu.
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>  Przykład oprogramowania desktop: program MyHeritage do tworzenia drzew 
genealogicznych, w którym dane przechowywane są na naszym Komputerze.



98

>  Przykład oprogramowania w chmurze: program MyHeritage do tworzenia drzew 
genealogicznych w wersji online, w której dane przechowywane są na serwerze firmy.
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>  Przykład oprogramowania w modelu Freemium: Canva, część opcji dostępna jest 
bezpłatnie, pozostałe po opłacie abonamentu premium.
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 Zainstaluj program  

● Otwórz stronę https://www.fotor.com/ 
i zainstaluj odpowiednią dla Twojego systemu 
operacyjnego wersję programu.

● Otwórz w nim pobrane wcześniej zdjęcie.

● Zmień jego kolory np. na czerń i biel.

● Dodaj tekst do zdjęcia.
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 Pobierz i przetestuj jedną z aplikacji mobilnych:   

● Google Arts&Culture

● Google Skaner zdjęć 

● Wolne lektury

● LibriVox 

● TED.com
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>  Aplikacja Google Arts&Culture umożliwia zwiedzanie wirtualnych wystaw muzeów
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>  Aplikacja Google Skaner Zdjęć umożliwia skanowanie i porządkowanie zdjęć
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>  Aplikacja Wolne Lektury z darmowymi tekstami klasyki literatury będącej 
     w domenie publicznej
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>  Aplikacja Librivox z darmowymi audiobookami w kilkudziesięciu językach
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>  Aplikacja TED.com umożliwia oglądanie wideo prelekcji z konferencji TED, 
     z polskimi napisami



 6.  
Podsumowanie 
i zakończenie 
szkolenia  
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Materiały ze szkolenia 
i filmy instruktażowe znajdziesz  

na stronie programu:

jawiternecie.edu.pl/strefaedukacji  

http://www.jawiternecie.edu.pl/strefaedukacji
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 Ankieta na mecie

Wejdź na:

www.badania.koduj.gov.pl 

i wypełnij ankietę: 

Ankieta ewaluacyjna
działanie szkoleniowe z kompetencji cyfrowych 

(3.1 POPC)
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Z jakimi refleksjami, 
wrażeniami kończę 

szkolenie? 


