
 

Instrukcja: co musisz wiedzieć o prawach autorskich, aby opublikować materiały 

na platformie Złoty nauczyciel? 

Najlepsze pomysły na ciekawe lekcje mają zwykle nauczyciele znający potrzeby 

swoich uczniów, wierzymy w to, że tworzysz świetne materiały dydaktyczne. Każdy 

twój pomysł jest unikalny, bo opiera się na dogłębnym zrozumieniu grupy, dla której 

jest skierowany. Dzięki twojemu doświadczeniu możesz dzielić się wiedzą nie tylko z 

uczniami, ale również z nauczycielami z całej Polski. Nasza platforma powstała z 

myślą o rozpowszechnianiu autorskich materiałów edukacyjnych przygotowanych 

przez Nauczycieli.   

Jedyne, o co musisz się zatroszczyć, to prawa autorskie. Aby móc rozpowszechniać 

swoje materiały na naszej platformie, potrzebujesz znać i respektować prawa innych 

Twórców. 

Jeśli samodzielnie tworzysz obrazy, grafiki, kliparty, które uatrakcyjniają Twoją 

pracę, to super! Jeśli jednak czasem korzystasz z gotowych rozwiązań, musisz znać 

konkretne zasady. Chodzi o to, aby Twój materiał posiadał prawa do użytku 

niekomercyjnego, lub komercyjnego. 

Prosimy cię o przeczytanie krótkiej instrukcji, a także wywiadu z Prawnikiem 

kancelarii https://solidnyregulamin.pl/, który odpowiada o prawach autorskich i 

innych aspektach udostępniania materiałów na naszej platformie. 
   
Przygotowuję autorskie materiały (prezentacje, książki, karty pracy, scenariusze). 

Jednak sam/a nie rysuję, a moje prace nie wyglądają tak atrakcyjnie bez obrazów. 

Chciał/abym móc je publikować na stronie Zlotynauczyciel.pl). Czy mogę po prostu 

użyć dowolnego zdjęcia z Internetu? 

 

Zlotynauczyciel.pl: Nie. 

 

Gdzie i jak szukać zdjęć/grafik/clipartów, które mógłbym/mogłabym używać do moich 

prac? 

 



 

Zlotynauczyciel.pl: Są trzy główne sposoby. Możesz poprzez wyszukiwarkę, co jest 

dość skomplikowane, ponieważ wtedy będziesz musiał/a znaleźć właściciela praw 

autorskich i uzyskać od niego pisemną zgodę na wykorzystanie obrazu do swoich 

celów. Drugi sposób - to wyszukiwanie na stronie internetowej Creative Commons 

(https://search.creativecommons.org/ ) lub poprzez zaawansowane wyszukiwanie 

Google. Możesz również znaleźć zdjęcia w photostockach (bezpłatnych lub płatnych). 

Pamiętaj, aby zawsze używać materiału tylko za zgodą autora, lub zgodnie z licencją.  

 

Co to jest licencja i jakie są jej typy?  

 

Zlotynauczyciel.pl: Licencja to umowa określająca warunki korzystania z materiału. 

Na przykład to, czy może być on używany do celów komercyjnych, czy konieczne 

jest wskazanie autora i umieszczenie linku do strony, czy materiał może zostać 

zmodyfikowany. 

Najbardziej znaną licencją jest Creative Commons (CC). Informacje o jej rodzajach 

przeczytasz na oficjalnej stronie https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-

commons/ . Jeśli obraz ma licencję CC0 (CC Zero), to oznacza, że autor udostępnił 

utwór jako domenę publiczną i możesz go używać w dowolnym celu.  Na stronie СС 

znajdziesz też ogromną bazę obrazów na licencjach Creative Commons 

https://search.creativecommons.org/   

 



 

Jeśli przeczytasz, że licencja wymaga uznania Twórcy, nie zapomnij tego uwzględnić 

(normalnie musisz znaleźć text: “Credit the creator” i skopiować go w całości ). 

 
  

Materiały na licencjach CC możesz też pobrać poprzez wyszukiwanie zaawansowane 

w Google. 

  
 



 

 
 

Wiele płatnych fotobanków ma własne warunki i licencje. Przeczytaj Regulamin 

przed pobraniem materiału. I postępuj ściśle według instrukcji. 
  
Czy możecie polecić konkretne photostocki z darmowymi/płatnymi obrazami/grafiką? 

  
Oto kilka z nich: 
  

●   https://unsplash.com 

  
●   https://www.flickr.com 

  
●   https://pixabay.com 

  
●   https://digitalcollections.nypl.org 

  
●   https://www.istockphoto.com/pl 

  
●   https://www.shutterstock.com/pl 

  
●   https://stock.adobe.com/pl 



 

  
●   https://www.flaticon.com 

  
●   https://pxhere.com 

 

Robię interaktywny kontent dzięki specjalnej platformie/narzędziu. Czy mogę sprzedać 

taki materiał? 

Nie zawsze. Wszystkie informacje na temat komercyjnego, lub bezpłatnego 

udostępniania materiałów możesz uzyskać, czytając Regulamin danej 

platformy/aplikacji. Jest to sprawa indywidualna, zależna od zasad konkretnej 

platformy. Możesz również wysłać zapytanie do konkretnej platformy.   

 

Czy platforma Zlotynauczyciel.pl sprawdza moje materiały pod kątem praw 

autorskich? 

Niestety nie jesteśmy w stanie określić, czy użycie określonego materiału jest 

dopuszczalne ze względu na prawa autorskie (chociaż sprawdzamy go w stopniu 

podstawowym). Wszystkie prawa autorskie do Twoich materiałów należą do Ciebie. 

Prosimy więc o samodzielne zatroszczenie się o to. 
  

Porady Od Prawnika 

  
Jeśli chcesz sprzedawać/dodać swoje materiały na platformie Zlotynauczyciel.pl, ale 

masz wątpliwości, czy możesz to zrobić z prawnego punktu widzenia, mamy dla 

Ciebie odpowiedzi na wszystkie ważne kwestie. Poprosiliśmy kancelarię 

SolidnyRegulamin.pl o odpowiedź na główne pytania Dostawców. 
  
Chcę sprzedawać materiały w serwisie Zlotynauczyciel.pl, ale nie mam 

zarejestrowanej firmy. Czy mogę je sprzedawać? Jakie są moje obowiązki? 

 

Odpowiedź kancelarii: Tak, nawet bez rejestracji działalności gospodarczej mogą 

Państwo udostępniać materiały do sprzedaży. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców działalność należy zarejestrować poprzez 



 

złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

gdy przychód z działalności w którymś z miesięcy przekroczy połowę kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
  
Do Państwa obowiązków w serwisie należy dostarczenie materiałów, których treść 

będzie poprawna, zgodna z aktualną wiedzą i nauką, oraz w stosunku, do których 

posiadają Państwo odpowiednie prawa, tj. prawa autorskie majątkowe, prawa 

pokrewne, prawa własności przemysłowej lub stosowną licencję. Te kwestie, jak 

również pozostałe Państwa obowiązki i zasady korzystania z serwisu 

Zlotynauczyciel.pl zostały wskazane w Regulaminie. 
  
Co powinno być mojego autorstwa? Czy mogę brać dowolne zdjęcie w Internecie dla 

uzupełnienia moich autorskich materiałów? Czy obrazy i czcionki na przykład z 

kolekcji Microsoft Office mogą być używane w materiałach sprzedażowych? 

  
Odpowiedź kancelarii: Materiały, które Państwo udostępniają, nie muszą być 

Państwa autorstwa. Jak wspomniane zostało w odpowiedzi powyżej – wystarczy, że 

będą Państwo posiadali stosowną licencję lub inne prawa umożliwiające 

udostępnianie tych materiałów wraz z udzieleniem licencji na ich wykorzystywanie. 

Tak się dzieje w przypadku obrazków, zdjęć czy czcionek (dokładniej rzecz ujmując – 

fontów; czcionką jest bloczek ze znakiem, np. literą, używany do druku, natomiast 

font to oprogramowanie, za pomocą którego możliwe jest wyświetlenie danego znaku 

w konkretnym kształcie). 
  
Mogą Państwo samodzielnie stworzyć swój własny font, bądź wykorzystać te, które 

są dostępne w Internecie. Przy tej drugiej opcji ważne jest, aby posiadali Państwo 

licencję na wykorzystanie fontu w celach komercyjnych. W przypadku MS Office 

kwestie dotyczące wykorzystania fontów są wskazane w licencji na korzystanie z 

oprogramowania. Zwykle zapisy te umożliwiają komercyjne wykorzystanie fontów 

zawartych w pakiecie MS, z zakazem dokonywania w nich zmian, modyfikacji i 

innych przeróbek. 
  



 

Podsumowując, zanim zdecydują się Państwo wykorzystać fonty, obrazki czy inną 

treść, której nie są Państwo autorami, należy sięgnąć do umowy licencyjnej i 

sprawdzić, w jaki sposób mogą być wykorzystane interesujące Państwa elementy. 
  
Ile osób może korzystać z moich materiałów? 

  
Odpowiedź kancelarii: Każda osoba, która kupi materiały, może z nich korzystać. W 

celu ochrony Państwa interesów w Regulaminie serwisu Złotynauczyciel.pl  zostały 

zawarte zapisy, na mocy których użytkownik, który kupi materiały, uzyskuje licencję 

na korzystanie z tych materiałów wyłącznie w celach osobistych. Zakazana jest dalsza 

odsprzedaż czy wprowadzanie materiałów do obrotu. 
  
Jednocześnie z uwagi na charakter serwisu i przeznaczenie materiałów, użytkownik, 

który dokonał zakupów w serwisie, ma możliwość wykorzystania zakupionych 

materiałów na lekcjach prywatnych i w szkole. 
  
Jak chronić moje prawa autorskie przy sprzedaży materiałów? 

  
Odpowiedź kancelarii: Podstawowa ochrona zawarta jest w przepisach prawa (w 

szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych) i w Regulaminie serwisu. Regulamin wskazuje konkretnie, w jaki 

sposób materiały mogą być wykorzystane, a w jaki nie mogą. W przypadku 

naruszenia postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa np. poprzez dalszą 

sprzedaż Państwa materiału przez użytkownika serwisu mogą Państwo wytoczyć 

takiemu użytkownikowi sprawę o naruszenie praw autorskich. 
  
Roszczenia, jakie przysługują autorowi, którego prawa są naruszane to przede 

wszystkim roszczenie o zaniechanie naruszeń, roszczenie o usunięcie skutków 

naruszenia, a także roszczenie odszkodowawcze – o zapłatę sumy pieniężnej. 

Wniesienie powództwa do sądu powinno być każdorazowo poprzedzone 

odpowiednim wezwaniem. Często już na tym etapie można rozwiązać konflikt, dzięki 

czemu osiągną Państwo swój cel bez konieczności prowadzenia sprawy sądowej. 



 

Każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie, zatem decyzja w sprawie 

wyboru roszczenia, wnioskowanej wysokości odszkodowania czy w ogóle wniesienia 

sprawy do sądu powinna być również przez Państwa indywidualnie podejmowana. 
  
 


