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OD WYDAWCY 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
nawet jeśli nie należą Państwo do fanów Internetu, to zapewne sięgają 
Państwo do zasobów kultury dostępnych w sieci. Coraz więcej osób tak 
robi, korzystając z różnych źródeł. Warto dołączyć do grona tych, którzy 
chcą być świadomymi odbiorcami kultury, ponieważ doceniają pracę 
ulubionych twórców. A to oznacza korzystanie z legalnych źródeł kultury.  
   
Co to jest legalna kultura? Dlaczego warto szukać legalnych źródeł kultury? 
Czy mam prawo ściągać film albo muzykę czy książkę z Internetu? 
Opracowanie odpowiedzi na te i inne najczęściej zadawane pytania 
specjalnie dla Państwa przygotował dr Jacek Wasilewski.  
 
Zapraszam po legalne emocje, których dostarcza udział w konkursach 
Legalnej Kultury. Zachęcam do korzystania ze stale wzbogacanych 
zasobów źródeł legalnej kultury.  
 
Spotkajmy się na www.legalnakultura.pl!  
 

 
Prezes Fundacji Legalna Kultura 

Kinga Jakubowska  



 

Marek Dutkiewicz: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kulturę trzeba zalegalizować, bo za chwilę dojdziemy 
do paradoksalnej sytuacji, kiedy wszystko będzie wolne 
i dostępne w sieci, ale nie będzie za co kultury 
„produkować”. Twórcy zostaną odcięci od funduszy.* 
 
* ŹRÓDŁO: MARZENA MRÓZ, KULTURĘ TRZEBA ZALEGALIZOWAĆ, WWW.LEGALNAKULTURA.PL 
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LEGALNE ŹRÓDŁA KULTURY W SIECI  

 
FAQ                                                                          

(ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA) 
 

 

1. CZY DUŻO OSÓB KORZYSTA Z INTERNETOWYCH ŹRÓDEŁ KULTURY? 

Aż 88 internautów na stu pobiera z sieci muzykę, a 78 – filmy. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszą się też książki – ich elektroniczne, darmowe kopie 
wybiera 73% aktywnych internautów (na zakup książki w zeszłym roku 
zdecydował się co dziesiąty ankietowany). Takie dane pokazuje badanie „Obiegi 
kultury”. 

2. KTÓRE ŹRÓDŁA KULTURY W SIECI SĄ NAJBARDZIEJ POPULARNE?  
Im młodszy internauta, tym chętniej korzysta z każdego ze źródeł, a jest ich wiele. 
Najpopularniejsze jest „chomikowanie” – wskazało je 61% badanych, w wieku   
15-18 lat (średnia dla wszystkich ankietowanych: 23%).  

Kolejne pozycje zajmują:  

 bezpłatne autoryzowane serwisy – 23% (średnia 18%) 
 korzystanie online np. z YouTube czy Vimeo – 68% (średnia 48%) 
 serwisy społecznościowe – 52% (średnia 26%) 
 znajomi i krewni – 39% (średnia 26%). 
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3. DLACZEGO WARTO MÓWIĆ O LEGALNYCH ŹRÓDŁACH? 
Warto mówić o legalnych źródłach kultury, aby jak najwięcej młodych ludzi było 
świadomymi odbiorcami kultury, którzy nie narażają się na łamanie prawa. 
Korzystając z Internetu, młodzież boryka się bowiem z wieloma problemami.  

 Niemal połowa (49%) ankietowanych nastolatków (15-18 lat) ściąga filmy 
i muzykę w przekonaniu, że to jest zachowanie fair i dobry sposób 
na obcowanie z kulturą – nawet  mimo przekraczania granic prawnych 
lub moralnych. 

 Ściągający albo nie wiedzą, czy źródło, z którego pochodzi plik, jest 
legalne, albo nie ma to dla nich znaczenia. 

 Nie rozróżniają lub nie znają legalnych internetowych źródeł filmów, 
muzyki, książek, gier. 

 Utożsamiają legalne źródła wyłącznie ze źródłami płatnymi, co jest 
fałszywym przekonaniem. Prawie co trzeci ankietowany uważa, że 
korzystanie z nielegalnych źródeł kultury to kradzież. Mimo to wiele osób 
z tej grupy deklaruje, że ściągają filmy i muzykę z takich serwisów, jak 
Wrzuta czy Chomikuj, które pobierają opłaty za udostępnianie plików. 

Takie są wnioski z badań internautów, które przeprowadzono na zlecenie Fundacji 
Legalna Kultura.   

4. CO TO ZNACZY: LEGALNA KULTURA? 
Projekt Legalna Kultura to kampania społeczna, która wiosną 2012 roku 
rozpoczęła promocję korzystania z legalnych źródeł kultury. Kampanię realizuje 
Fundacja Legalna Kultura.  
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5. CO ROBI LEGALNA KULTURA? 
Legalna Kultura tworzy bazę legalnych źródeł kultury i wspiera powstawanie 
nowych. Bierze udział w największych wydarzeniach kulturalnych w Polsce. 
Podejmuje różnorodne działania w zakresie edukacji. Organizuje atrakcyjne 
konkursy dla internautów, którzy zaglądają na www.legalnakultura.pl.  

6. JAKI JEST PODSTAWOWY CEL KAMPANII SPOŁECZNEJ LEGALNA 

KULTURA? 
Celem kampanii społecznej Legalna Kultura jest zbudowanie poczucia 
odpowiedzialności za kulturę i dobrego obyczaju korzystania z legalnych źródeł 
w sieci i poza nią.  

Legalna Kultura dąży do tego, żeby legalne źródła były bardziej dostępne. W tym 
celu i podejmuje, i popiera różnorodne działania, jak na przykład:  

 popularyzowanie cyfryzacji zasobów publicznych, bezpłatnych zasobów 
treści; 

 postulowanie zmiany prawa, aby zwiększyć dostęp do kultury – ostrze 
prawa Legalna Kultura chce skierować przeciwko tym, którzy zarabiają 
na nielegalnym rozpowszechnianiu dóbr kultury; 

 zachęcanie twórców, aby dobrowolnie przekazywali własne utwory 
do domeny publicznej; 

 tworzenie bazy legalnych źródeł kultury na www.legalnakultura.pl 

Legalna Kultura popularyzuje alternatywę dla prawa autorskiego: ideę domeny 
publicznej oraz licencje creative commons. 
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7. JAKIE SĄ DALSZE CELE KAMPANII SPOŁECZNEJ LEGALNA KULTURA? 
Legalna Kultura podejmuje debatę na temat dostosowania modelu biznesowego 
w rozpowszechnianiu kultury do nowych, ciągle rozwijających się technologii, 
a także świadomości społecznej. Oznacza to dążenie:  

 do większych możliwości legalnego dostępu do źródeł w sieci; 
 do lepszej oferty; 
 do szerokiego wyboru.  

W tym celu potrzebna jest współpraca państwa, odbiorców kultury i jej 
producentów. 

8. CO TO SĄ LEGALNE ŹRÓDŁA? 
Legalne źródła kultury to wszelkie miejsca, w których w różny sposób, zgodnie 
z prawem (co oznacza, że także z poszanowaniem praw twórców), są 
udostępniane – odpłatnie lub bezpłatnie – dobra kultury rozumiane jako utwory. 

9. CO TO JEST UTWÓR? 
W myśl Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  utworem jest każdy 
przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony 
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 
wyrażenia.  

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 

1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi 
(literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy 
komputerowe); 

2. plastyczne; 

3. fotograficzne; 
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4. lutnicze; 

5. wzornictwa przemysłowego; 

6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 

7. muzyczne i słowno-muzyczne; 

8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 

9. audiowizualne (w tym filmowe). 

Utworem może być m.in. rysunek, fotografia, projekt (np. nowy wzór czajnika, 
projekt domu), piosenka, kompozycja muzyczna, sztuka teatralna, film. W celu 
uznania ich za utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych powinny one jednak mieć indywidualny (tj. oryginalny, statystycznie 
niepowtarzalny) charakter.  

Utworami są także przeróbki, tłumaczenia i adaptacje innych utworów (tzw. 
utwory zależne). 

10. DLACZEGO RODZICE DZIECI W WIEKU SZKOLNYM POWINNI ZNAĆ 

LEGALNE ŹRÓDŁA KULTURY? 
Dla połowy najmłodszych internautów ściąganie produktów kultury z nielegalnych 
źródeł za pośrednictwem Internetu jest dobrym sposobem obcowania z kulturą. 
O bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu co drugie dziecko 
chciałoby dowiedzieć się więcej od rodziców lub nauczycieli (wg badania Dubit 
Research na zlecenie Childnet Int.).   

Rozmowy najlepiej podjąć, gdy dziecko ma jedenaście lat. To właśnie wtedy co 
piąte dziecko zaczyna odwiedzać strony, które umożliwiają nieautoryzowaną 
wymianę muzyki i filmów. Z każdym kolejnym rokiem życia odsetek ten rośnie 
bardzo szybko. Aż 28% dwunastolatków korzysta ze stron z nielegalnymi plikami, 
ale w grupie trzynastolatków jest to już 42%.  
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11. CO OPŁACA SIĘ WIEDZIEĆ, JEŚLI JESTEM INTERNAUTĄ, KTÓRY 

TWORZY I PUBLIKUJE W SIECI?  
Każdy, kto publikuje własne utwory w sieci, powinien wiedzieć przede wszystkim:  

 jakie zdjęcia i w jakim zakresie można wykorzystać; 
 czego można użyć do własnej twórczości publikowanej na przykład 

na blogach oraz w portalach społecznościowych; 
 czego – z naszej twórczości – nie mogą użyć inni bez naszej zgody. 

12. KTO PRZEDE WSZYSTKIM MA INTERES W TYM, BY UŻYTKOWNICY 

KULTURY ZNALI LEGALNE ŹRÓDŁA? 
Grup interesu jest kilka: 

 artyści, którzy tworzą dzieła kultury (dochód ze sprzedaży utworów jest 
wynagrodzeniem za pracę, umożliwiającym dalsze tworzenie); 

 producenci i wydawcy (inwestują w tworzenie danego utworu i czerpią 
zyski z jego sprzedaży); 

 dystrybutorzy utworów  
 instytucje publiczne (jak np. Filmoteka Narodowa), które 

na swoich stronach oferują dostęp do edukacji, sztuki i kultury 
 media publiczne, które oferują dostęp do archiwów. 

Nie można pominąć odbiorców kultury, którzy nie chcą łamać prawa, a ponadto 
zależy im na wspieraniu ulubionych twórców. Przy wzroście sprzedaży utworów 
z legalnych źródeł konsumenci kultury mogliby oczekiwać obniżenia cen. 

13. CZY MA ZNACZENIE, W JAKIM CELU KORZYSTAMY ZE ŹRÓDEŁ 

KULTURY? 
Tak, to ma znaczenie. W uproszczeniu można powiedzieć, że dozwolone jest 
korzystanie z utworów w celach naukowych. Nie jest dozwolone 
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rozpowszechnianie utworu bez odpowiedniej licencji od wydawcy / producenta / 
artysty. 

14. CZY MAM PRAWO ŚCIĄGAĆ FILM ALBO MUZYKĘ CZY KSIĄŻKĘ 

Z INTERNETU? 
Bez zezwolenia twórcy internauta ma prawo ściągać z Internetu utwory, kopiować 
je i nagrywać – ale: 

 jedynie te, które zostały za zgodą ich autorów udostępnione publicznie  

 tylko pod warunkiem, że korzystanie to odbywa się w ramach tzw. 
dozwolonego użytku osobistego.  

15. CO TO ZNACZY, ŻE MOGĘ KORZYSTAĆ Z UTWORU W RAMACH 

DOZWOLONEGO UŻYTKU OSOBISTEGO? 
Użytek osobisty oznacza, że można korzystać z pojedynczych egzemplarzy utworu 
dla celów prywatnych (niekomercyjnych) i jedynie w kręgu osób, z którymi dana 
osoba pozostaje w związku osobistym.  

Związek taki to przede wszystkim pokrewieństwo, powinowactwo oraz stosunek 
towarzyski. Niestety, to ostatnie określenie nie jest zdefiniowane i z tego powodu 
toczą się na ten temat dyskusje.   

16. DLACZEGO WARTO SZUKAĆ LEGALNYCH ŹRÓDEŁ KULTURY?  

Po wpisaniu do wyszukiwarki poszukiwanych treści, na czołowych miejscach 
często wyświetlają się strony, które zawierają treści o wątpliwej legalności. 
Dlatego najwygodniej jest szukać legalnych źródeł przez wiarygodne bazy legalnej 
kultury. 
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17. GDZIE ZNALEŹĆ LEGALNE ŹRÓDŁA? 
Na www.legalnakultura.pl jest baza legalnych źródeł kultury, zarówno płatnych, 
jak i darmowych. Każdy może współtworzyć tę bazę, proponując dodanie nowych 
legalnych źródeł. 

18. GDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O LEGALNYCH ŹRÓDŁACH 

KULTURY I PROBLEMACH, KTÓRE JEJ DOTYCZĄ? 
Na www.legalnakultura.pl można zobaczyć, czy w bazie legalnych źródeł są strony, 
z których zwykle korzystamy. Warto sprawdzić, bo być może utwory, których 
poszukujemy, można ściągnąć bezpłatnie z legalnych źródeł.  

Na pytania z zakresu prawa autorskiego odpowiadają doświadczeni prawnicy. 
Z rozmów z twórcami (i nie tylko) można się dowiedzieć, ile kosztuje kultura. 
Można także zobaczyć listę twórców i artystów, którzy popierają ideę legalnej 
kultury. Więcej: www.legalnakultura.pl. 

19. CZY LEGALNE ŹRÓDŁA POWINNY BYĆ PŁATNE? 
Koszty wytworzenia dóbr kultury, na przykład muzyki, piosenki, książki czy filmu, 
są bardzo duże. Zwrot kosztów ze sprzedaży utworów, a więc dzięki odbiorcom 
kultury, pozwala funkcjonować artystom. 

Czasem dostęp do tych dóbr może być dla widza czy słuchacza legalnie bezpłatny, 
jeśli ktoś legalnie w ten sposób je udostępnia. Gdy koncert jest sponsorowany 
przez firmę, to ona płaci zamiast słuchaczy. Ogólnodostępne media płacą 
artystom przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami. 
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20. JAK WIELU INTERNAUTÓW KORZYSTA Z DARMOWYCH ŹRÓDEŁ 

KULTURY? 
Darmowy dostęp jako powód, dla którego pobiera się z Internetu muzykę, filmy 
lub seriale wymieniło 96% nastolatków (15-18 lat) oraz 55 % respondentów 
w grupie wiekowej 35-49 lat (wyniki badań Legalnej Kultury, z 2012 r.). 

21. CZY KORZYSTANIE Z INTERNETOWYCH ŹRÓDEŁ KULTURY MA 

ZWIĄZEK Z NISKIMI DOCHODAMI? 
Wyższe zarobki wcale nie oznaczają, że internauta kupuje nośniki, a nie ściąga 
treści z sieci! Osoby o najniższych zarobkach chętniej płacą za kulturę niż ich 
bogatsi koledzy.  „Chomikowanie” uprawia 25% z grupy o dochodach poniżej 500 
zł i 27% – powyżej 3 000 zł. Tak więc z badań wynika: ludzie ściągają produkty 
kultury z sieci wcale nie dlatego, że nie stać ich na zakup. 

Ściąganie plików z nielegalnych źródeł uważa za kradzież 43% spośród badanych, 
którzy mają miesięczny dochód w wysokości 2001-3000 zł. Różnica między 
najbiedniejszymi a najzamożniejszymi, którzy uważają, że ściąganie plików 
z nielegalnych źródeł to kradzież, jest nieznaczna – wynosi (odpowiednio) 31% 
i 27%. 

Kto kupuje gry lub opłaca za nie abonament w Internecie? Osoby o najniższych 
dochodach robią to częściej niż zamożniejsze. Takie wydatki ponosi 47% graczy 
z gospodarstw o dochodach poniżej 500 zł na osobę (miesięcznie), a tylko 24% 
graczy z dochodami w przedziale 1 001-2 000 zł na osobę. 
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22. JAKIE MOGĄ BYĆ OBECNIE KONSEKWENCJE KORZYSTANIA 

Z NIELEGALNYCH ŹRÓDEŁ LUB UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW 

NIELEGALNIE? 
Twórca utworu może żądać nie tylko usunięcia utworu ze strony internetowej, ale 
także odszkodowania.  

Za naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych można odpowiadać karnie. 
Jeżeli ktoś bez uprawnienia rozpowszechnia cudzy utwór, to może zostać skazany 
na karę: 

 grzywny 
 ograniczenia wolności 
 pozbawienia wolności do dwóch lat. 

23. CZY SĄ W SIECI TAKIE UTWORY LEGALNIE DOSTĘPNE ZA DARMO, 
Z KTÓRYCH NA PEWNO MOŻNA KORZYSTAĆ BEZ OGRANICZEŃ? 

Twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z autorskich 
praw majątkowych, dostępna jest w domenie publicznej. 

24. CO TO JEST DOMENA PUBLICZNA? 
Domena publiczna (ang.: public domain) – określenie to ma wskazywać, że utwory 
są „własnością publiczną", dostępne dla każdego, do wykorzystania w dowolnym 
celu. Domena publiczna obejmuje twórczość, z której można korzystać 
bez ograniczeń, wynikających z autorskich praw majątkowych. Prawa te wygasły, 
zrezygnowano z nich lub twórczość ta nigdy nie była przedmiotem prawa 
autorskiego.  
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Aby upowszechnić korzystanie z utworów w domenie publicznej, należy 
jednoznacznie określić, co wolno użytkownikowi z utworem robić – jak z niego 
korzystać, jak cytować, by działać zgodnie z prawem. 

Prawo poszczególnych państw różnie określa zakres domeny publicznej. Z tego 
powodu trzeba wskazać, której jurysdykcji podlegają wykorzystywane materiały. 

W polskim systemie prawa autorskiego termin „domena publiczna" nie 
występuje. Posługują się nim jednak środowiska związane z rozwojem kultury 
i otwartej edukacji.  

Obecnie w domenie publicznej jest około 15% książek w bibliotekach świata. 

25. JAKIE KORZYŚCI MOŻNA MIEĆ, KORZYSTAJĄC Z MOŻLIWOŚCI, 
KTÓRE OFERUJE WWW.LEGALNAKULTURA.PL? 

Każdy, kto korzysta z możliwości, które stwarza www.legalnakultura.pl, może 
uzyskać różnorodne korzyści, zwłaszcza takie jak: 

 dostęp do bazy legalnych źródeł kultury w Internecie 

 poczucie świadomości bycia dojrzałym konsumentem kultury  

 udział we współtworzeniu wspólnoty wsparcia dla kultury pomiędzy 
artystami a ich fanami – korzystanie z legalnych źródeł jest 
współtworzeniem kultury  

 wzrost poziomu kultury prawnej  

 wzbogacanie wiedzy własnej (i innych) dzięki szerszemu dostępowi do 
legalnej kultury (domena publiczna, bezpłatne legalne źródła kultury). 

 

Opr.: JW na podstawie materiałów własnych Fundacji Legalna Kultura 

http://www.legalnakultura.pl/


Egzemplarz bezpłatny 

Materiały przygotowane przez:  

Fundacja Legalna Kultura 

ul. Szarotki 10/15 

02-609 Warszawa 

lk@legalnakultura.pl 

www.legalnakultura.pl 
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