
Dopasuj definicje do haseł

DOZWOLONY 

UŻYTEK

możliwość nieodpłatnego korzystania z dzieła bez zgody posiadacza praw majątkowych. Dozwolony użytek osobisty 

oznacza możliwość korzystania z dzieła, jak również kopiowanie go na użytek własny lub osób bliskich. Istnieje także 

dozwolony użytek publiczny, z którego korzystają biblioteki, muzea, archiwa i szkoły (zezwala na nieodpłatne - co do 

zasady - korzystanie z już rozpowszechnionego utworu na różne sposoby, które powodują udostępnienie go 

nieograniczonej publiczności).

DOMENA 

PUBLICZNA

zbiór utworów będących dobrem wspólnym, do których prawa autorskie wygasły (np. utwory Chopina) oraz utwory, które 

nigdy nie były chronione, bo zostały stworzone przed powstaniem prawa autorskiego oraz takie, które wyraźnie są 

wyłączone spod zakresu prawa autorskiego, jak np. materiały urzędowe.

WOLNE LICENCJE licencje, które odpowiadają definicji Wolnych Dóbr Kultury i respektują prawa użytkowników, czyli zezwalają na 

korzystanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie modyfikacji utworu.

PRAWO AUTORSKIE 

OSOBISTE

prawa niezbywalne chroniące więź twórcy z utworem. Jest to prawo do m.in. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub 

pseudonimem, decydowania o tym, w jaki sposób jest po raz pierwszy rozpowszechniony, wykorzystywany i jakie zmiany 

mogą zostać wprowadzone w jego formie lub treści. Osobiste prawa autorskie trwają wiecznie i nie można ich przekazać 

na rzecz innych osób.

PRAWO AUTORSKIE 

MAJĄTKOWE

prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Jest to prawo zbywalne, co oznacza, że twórca może 

przenieść je na inne osoby lub udzielić zezwolenia na korzystanie z utworu (za wynagrodzeniem lub bez). Trwanie 

majątkowych praw autorskich jest ograniczone w czasie (70 lat po śmierci autora).

UTWÓR Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 

wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

zgodnie z art. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze 

zm.) 

CC-BY Uznanie autorstwa 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i 



wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody 

licencjobiorcy

CC-BY-SA Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, 

rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama 

licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty.

CYTAT włączanie urywków utworów lub całości drobnych utworów do własnego dzieła.

PLAGIAT Przypisanie sobie lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa dobra niematerialnego stworzonego lub odkrytego przez inną 

osobę.

UTWÓR ZALEŻNY opracowanie cudzego utworu. Ma w sobie jakiś twórczy wkład nowego autora, ale korzysta też z elementów utworu 

oryginalnego (macierzystego), np. adaptacja, tłumaczenie, remiks czy przeróbka

REMIKS utwór, w którym wykorzystano i połączono elementy różnych innych dzieł. Dzięki nowemu kontekstowi zmieniają one 

swoje znaczenie. Pierwotnie termin ”remiks” odnosił się tylko do utworów muzycznych i oznaczał zmianę aranżacji 

piosenki, połączenie jej pierwotnej wersji z innymi elementami dźwiękowymi.
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