
KOMUNIKAT nr 13 

Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia  

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

 

Z uwagi na przypadki niedozwolonego kopiowania i rozpowszechniania przez Studentów WUM 

materiałów dydaktycznych udostępnianych na potrzeby zajęć prowadzonych metodami kształcenia 

na odległość prowadzonych przez WUM, w tym wizerunku wykładowców, w szczególności poprzez 

nagrywanie lub robienie zdjęć z wykładów lub seminariów prowadzanych za pomocą platform lub 

narzędzi technicznych tj. Teams, Zoom itp. informuję, że wszystkie materiały umieszczane na 

platformie www.e-learning.wum.edu.pl, jak również zajęcia prowadzone w formie wykładów lub 

seminariów on-line podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, a korzystanie z tych materiałów przez Studenta jest dozwolone 

wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.  

 

Materiały na platformie www.e-learning.wum.edu.pl WUM, jak również wykłady i seminaria 

prowadzone on-line przez pracowników WUM za pomocą platform lub narzędzi technicznych  

tj. Teams, Zoom itp. udostępnia się wyłącznie w celach dydaktycznych na potrzeby kształcenia 

realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zabronione jest ich dalsze 

rozpowszechnianie, kopiowanie, nagrywanie, fotografowanie lub modyfikowanie pod groźbą 

sankcji prawnych.  

 

Student WUM korzystający z materiałów dostępnych na platformie www.e-learning.wum.edu.pl 

WUM lub uczestniczący w prowadzonych on-line wykładach lub seminariach obowiązany jest do 

korzystania z tych materiałów, wykładów lub seminariów w sposób zgodny z przepisami 

obowiązującego prawa i z poszanowaniem dóbr osobistych autorów.  

 

Studentom rozpowszechniającym, kopiującym lub modyfikującym materiały dydaktyczne,                       

w tym rozpowszechniającym wizerunek wykładowcy bez uzyskania na to uprzedniej zgody, grozi 

poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej na gruncie przepisów ustawy prawo                                     

o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również odpowiedzialności cywilnej lub karnej na podstawie 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Wzywam do korzystania z materiałów udostępnianych w celu realizacji zajęć e-learningowych  

oraz z narzędzi zdalnego nauczania wyłącznie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego 

prawa i z poszanowaniem dóbr osobistych autorów oraz do natychmiastowego zaprzestania 

praktyk naruszających te zasady. 

 

                                                                                    Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia 

                                                                                     Prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka 


