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1 

W przypadku naruszenia praw 
autorskich, o jakich kwotach 
mówimy? Jakie kary pieniężne były 
nałożone na takie osoby? Jakie 
widełki są przewidziane? 
Pozdrawiam Mariusz Stramski 

Kodeks Cywilny przy naruszeniu autorskich praw osobistych nie 
określa wysokości zadośćuczynienia jakie sąd może zasądzić na rzecz 
poszkodowanego autora utworu. Wysokość  zadośćuczynienia 
pieniężnego będzie zależała od decyzji sądu. Zadoścuczynienie 
pieniężne stosuje się w przypadku zawinionego naruszenia, w wyniku 
którego autor utworu doznał krzywdy.  
 
W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych Kodeks 
Cywilny określa kwotę za naprawienie wyrządzonej szkody - 
dwukrotność, a w zawinionym przypadku trzykrotność stosownego 
wynagrodzenia, które byłoby należne z tytułu wyrażenia zgody przez 
autora na użytkowanie utworu.  
 
W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych Kodeks Karny 
(mowa o przestępstwie lub wykroczeniu) przewiduje karę grzywny. 
Jej wysokość nie jest określona w prawie i zależy od sądu.  
 
Każdorazowo sąd bierze pod uwagę czy złamanie praw autorskich 
było zawinione, czy naruszone były prawa majątkowe i na jakie straty 
został narażony autor.  

2 

Dzień dobry! Uczniowie na Microsoft 
Teams czy Google Clasroom do 
identyfikacji swojej osoby 
wykorzystują oprócz swojego niku 
również swoje zdjęcie. Czy to jest 
bezpieczne dla dziecka? Czy lepiej 
byłoby, aby tych zdjęć nie 
zamieszczać, skoro ktoś 
nieupoważniony może skorzystać z 
tych danych. Z góry dziękuję za 
odpowiedź. 

To dziecko (samodzielnie lub pod nadzorem rodzica - zależnie od 
wieku) podejmuje decyzję o umieszczenu zdjęcia profilowego, czyli 
udostępnieniu swojego wizerunku.  
Każde udostępnienie wizerunku w internecie, szczególnie jako 
informację publiczną wiąże się z zagrożeniem niewłaściwego 
wykorzystania zdjęcia. W przypadku zabezpieczonych profili - 
niepublicznych, takie ryzyko jest zminimalizowane.  
Skala dostępności takich zdjęć w internecie jest duża, więc nie jest to 
informacja poszukiwana przez hakerów. Dlatego pomimo iż ryzyko 
istnieje, to prawodpodobieństwo niewłaściwego wykorzystania 
zdjęcia jest niskie.   

3 

Niestety jak zgłasza się naruszenie 
np. do Fb to weryfikacja i usunięcie 
niewłaściwych treści trwa bardzo 
długo  

To było odpowiedziane na spotkaniu. Generalnie chodzi o problem 
skali. Usuwanie niewłaściwych ttreści trwa bardzo długo ze względu 
za duża ilośc takich treśći a mały zepsół kontrolujący materiały 
udostępnianie na portalach tego typu. 

4 
czy mogę publikować zad z zbioru 
podając skąd ono pochodzi - nie jest 
moją własnością 

Korzystając ze zbioru zadań należącego do szkoły, biblioteki, osoby 
bliskiej (interpretując definicję osoby bliskiej na korzyść Państwa 
rozszerzyłabym ją jeszcze na kolegów i koleżanki z pracy), pamiętając 
o umieszczeniu informacji o autorze zbioru, możemy śmiało korzystać 
z tego zbioru. 

5 Proszę o zapisanie nazwy tego 
programu "Malware...? 

Malwarebytes - program antywirusowy dostępny pod tym adresem 
https://pl.malwarebytes.com/  

6 Witam, Jak zbudować otoczenie 
wirtualne w Windows 10 Home 

Temat niestety jest na tyle obszerny że wytłumaczenie tego krok po 
kroku zajeło by na spotkaniu trochę czasu. Znalazłem i udostępniam 
artykuł o tym jak to wykonać, aktykuł dostępny jest na publiczym 
portalu CentrumXP do którego serdecznie zachęcam. 
https://www.centrumxp.pl/Publikacja/Srodowisko-Sandbox-dla-
laika-w-Windows-10 



 

7 
Jak zablokować niechcianego 
uczestnika, który dołączył do 
spotkania online? 

Zależy to od narzędzia użytego do zorganizowania spotkania. 
Poszczególne narzędzia będą przedmiotem kolejnych szkoleń, na 
których takie opcje będą Państwu pokazane.  

8 

skoro publiczne ujawnianie adresu e-
mail jest forma udostępniania 
naszych danych , to czy 
upublicznianie adresów na stronach 
szkoły jest dla nas nauczycieli 
bezpieczne 

Szkoła udostępnia na swoich stronach państwa adresy służbowe. 
Wraz z zawarciem umowy o pracę wyrazili Państwo na to zgodę.  
 
Wraz z naborem dzieci do szkoły i zapoznaniem z rodzicami, warto na 
samym początku ustalić z rodzicami formy komunikacji online z 
dziećmi i rodzicami. Zakładając że mogą być rodzice, którzy nie 
zgodzą się na udostępnienie swojego adresu mailowego innym 
rodzicom sugerujemy korzystanie z opcji UDW, tak aby powierzone 
nam dane kontaktowe nie były dostępne w szerszym gronie. To samo 
dotyczy numerów telefonów.   

9 czy tez będzie spotkanie dotyczące 
zoom'a 

Niestety ze względu na problemy z bezpieczeństwem i zachowaniem 
poziomu prywatności w oprogramowaniu ZOOM wiele firm zabrania 
instalowania tego oprogramowania, również w naszej firmie została 
podjęta taka decyzja. Co nie pozwala nam na efektywne 
przeprowadzenie szkolenia.  

10 
Czy włączenie opcji "poczekalnia" nie 
zabezpiecza wystarczająco spotkań 
np. w Zoom? 

Rzeczywiście funkcja "poczekalni" zabezpiecza w dużym stopniu i po 
wieloma względami nasz meeting. Jest to bardzo dobra funkcja. 
Niestety dostępna tylko w niektórym oprogramowaniu, i traci swoje 
zastosowaniu gdy liczba uczestników jest zbyt duża lub gdy uczestnicy 
"wejdą" na spotkanie pod nie znanym nam nickiem.  

11 

Prowadzę lekcje przez ZOOMa. Mam 
wainting room i zabezpieczenie 
hasłem. Ale ktoś z uczniów 
udostępnił je grupie chcącej rozwalić 
lekcję. Te osoby podszyły się pod 
moich uczniów i zostały wpuszczone 
na spotkanie. Zaczęła się ""jazda"". 
Czy możliwe jest dotarcie do 
sprawców?" 

Niestety , dotarcie do sprawców w takiej sytuacji nie jest możliwe. W 
takich sytuacjach jedynym rozwiązanie przyszłych problemów tego 
typu jest przygotowanie listy osób które powinny być obecny oraz 
poinformowanie ze osoby które nie przedstawią się podczas 
logowania z imienia i nazwiska nie zostaną wpuszczę na spotkanie.  

12 
problem z Teams jest w wersji 
przeglądarkowej ponieważ nie ma 
możliwości spotkań on line 

Jak już wspominałem, oprogramowanie webowe może być w jakiś 
sposób ograniczone, lecz o  programie Teams opowie inny zespół i na 
pewno pokażą jak w bezpieczny sposób korzystać z tego 
oprogramowania.  

13 Czy mogę przesyłać uczniom skany z 
książek - materiałów obrazkowych 

Tak, można przesyłać uczniom skany z książek. Należy pamiętać o 
powołaniu się na metriały źródłowe.  

14 
Czy jeśli podałam uczniom prywatny 
adres na padlecie, to powinnam się 
go pozbyć? 

Podanie uczniom konta do Padletu, do Googla czy Facebooka, wiąże 
się z tym że przestaje być to państwa prywatne konto. Wykorzystują 
je już Państwo do celów służbowych. Sugerujemy zatem tworzenie 
osobnych kont, które będą wykorzystywać Państwo do celów 
prywatnych lub zawodowych, tak by także sobie zapewnić pewną 
anonimowość. Każde konto jest chronione ustawionym przez 
Państwa hasłem. Dopóki informacja o haśle nie została udostępniona 
czy wykradziona przez osoby niepożądane, to mogą Państwo nadal 
korzystać ze swojego konta.  

 

 

 


