
 

PRAWNE ASPEKTY KOMUNIKACJI I PUBLIC RELATIONS 
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
W czasach powszechnej dostępności Internetu i mediów społecznościowych, a w konsekwencji dynamiki tego 
rodzaju środków komunikacji nietrudno, działając nieświadomie lub pod wpływem impulsu, narazić się na 
konsekwencje prawne naruszenia praw osób trzecich. Wzrost wiedzy i świadomości w tym zakresie pozwala 
samodzielnie prowadzić komunikację bez konieczności konsultowania każdej wypowiedzi z przełożonym lub 
prawnikiem. Wydaje się to o tyle istotne, że dzisiaj nawet kwalifikowanym prawnikom zdarza się ponosić 
konsekwencje prawne swoich wypowiedzi w Internecie. 
Zapraszamy na szkolenie które obejmuje  siatkę pojęć na gruncie prawa cywilnego, prawa prasowego, ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu karnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Został podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną w postaci warsztatowej. 

 
 
CELE I KORZYŚCI: 

 Przybliżenie prawnych aspektów komunikacji z mediami oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, 

w tym ryzyk prawnych związanych za naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich lub praw pokrewnych.  

 Docelowo szkolenie pozwoli słuchaczom przyswoić wiedzę jak uniknąć negatywnych konsekwencji ewentualnych 

naruszeń praw poprzez sprostanie obowiązkom spoczywającym wobec osób zgłaszających naruszenie praw, jak 

np. publikacja sprostowania lub publikacja przeprosin lub usunięcie kwestionowanej treści.   

 Uczestnicy uzyskają także szczegółowe informacje na temat poszczególnych dóbr osobistych oraz przedmiotów 

praw autorskich i praw pokrewnych.  

 
PROGRAM: 
CZĘŚĆ I  

1. Kodeks cywilny 
1.1 Czym są dobra osobiste?  

 wizerunek,  

 dobre imię i godność (cześć), 

 prywatność,  

 renoma, 

 wolność wypowiedzi,  

 swoboda sumienia, 

 zdrowie, 

 twórczość naukowa i artystyczna, 

 dane drażliwe (np. dot. zdrowia, preferencji seksualnych). 

 roszczenia o ochronę dóbr osobistych. 
2. Kodeks karny:  

2.1 Przestępstwa przeciwko wolności: nękanie, groźby karalne 
2.2 Przestępstwa przeciwko czci: zniesławienie, zniewaga. 
2.3 Sankcje karne. 

3. Prawo prasowe:  
3.1 Kto podlega obowiązkom wynikającym z prawa prasowego? 
3.2 Podstawowe pojęcia:  

 krytyka, satyra, karykatura,   

 sprostowanie,  
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 autoryzacja,  

 tajemnica dziennikarska,  

 rzetelność i należyta staranność.  
3.3 Odpowiedzialność prawna. 

4. Prawo autorskie i prawa pokrewne.  
4.1 Podstawowe pojęcia:  

 utwór i twórca,  

 artystyczne wykonanie i artysta wykonawca,  

 fonogram i wideogram,  

 licencja, 

 utwór zależny a utwór inspirowany,  

 pola eksploatacji,  

 autorskie prawa majątkowe i prawa osobiste,  

 dozwolony użytek, cytat,  

 tzw. Linkowanie,  

 okres ochrony praw autorskich i praw pokrewnych,  

 rozpowszechnienie wizerunku, 

 roszczenie informacyjne,  

 zabezpieczenie dowodów,  

 zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Zaiks, SAWP, STOART, ZPAV). 
4.2 Przepisy szczególne dot. programów komputerowych i utworów audiowizualnych.  
4.3 Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych. 
4.4 Odpowiedzialność karna.  

5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
5.1 Bezprawny charakter danych udostępnianych elektronicznie. 
5.2 Roszczenie o usunięcie.  
5.3 Prawo zapomnienia.  

 
CZĘŚĆ II  
Część praktyczna podzielona zostanie na omówienie kilku autentycznych kazusów oraz ćwiczenia warsztatowe 
polegające na wykonaniu określonych zadań w grupach.  
 
CZĘŚĆ III  
Sesja Q&A (Pytania i odpowiedzi). 
 

 
ADRESACI: 
Szkolenie jest adresowane, zarówno dla osób odpowiadających za komunikację zewnętrzną w organizacji (np. 
rzeczników prasowych), w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak i tych pracowników (jednostek 
publicznych i prywatnych), którzy na co dzień w życiu prywatnym korzystają z tego rodzaju platform (Facebook, 
Twitter, Instagram, Linkedin, TikTok). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

PRAWNE ASPEKTY KOMUNIKACJI I PUBLIC RELATIONS 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
19 maja 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-14:30 

  

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24 
renata.bak@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 
 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem 
na adres szkolenia@okst.pl do 16 maja 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:renata.bak@okst.pl
http://www.okst.pl/
mailto:szkolenia@okst.pl

