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Instrukcja: Wydrukuj w kilku kopiach i potnij wzdłuż linii.

Dozwolony użytek (ang. fair use) – w prawie własności intelektualnej ograniczenie monopolu
właściciela praw autorskich lub patentowych polegające na zezwoleniu na korzystanie bez
konieczności uzyskiwania jego zgody z już rozpowszechnionego utworu pod ściśle określonymi
warunkami i w ściśle określonych sytuacjach.
Zasady dozwolonego użytku utworów objętych prawem autorskim są w Polsce określone przez
ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Polskie prawo wyraźnie rozgranicza dozwolony
użytek w zakresie prywatnym i inne przypadki dozwolonego użytku. Dozwolony użytek w zakresie
prywatnym jest generalnie (z kilkoma wyjątkami) zwolniony z roszczeń finansowych właścicieli
majątkowych praw autorskich. Jest on jednak dość niejasno ograniczony do „osób pozostających w
związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego”.
Trudne do interpretacji jest w szczególności pojęcie pozostawania w stosunku towarzyskim,
zwłaszcza w przypadku dzielenia się utworami w formach elektronicznych przez internet – istnieją
w tym zakresie liczne rozbieżności interpretacyjne.
Z zasad dozwolonego użytku osobistego są całkowicie wyłączone wszelkie programy
komputerowe, co oznacza, że kopii programów nie wolno wypożyczać czy odstępować nawet
znajomym, chyba że licencja jego użycia na to wyraźnie zezwala.
Źródło: Dozwolony użytek. Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dozwolony_u
%C5%BCytek&action=history, na licencji CC-BY-SA http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
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