
Podstawowe informacje dotyczące adaptacji materiałów 

dydaktycznych na potrzeby 

osób niepełnosprawnych  
 

1. Dostosowaniem materiałów dydaktycznych zajmuje się Centrum Adaptacji Materiałów 

Dydaktycznych prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu Do 

Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości” z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 163, lok 210-

215,  53-439 Wrocław. 

2. Adaptacja materiałów dydaktycznych odbywa się zgodnie z Ustawą o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. , w szczególności z art. 331 i przepisami 

oddziału 3a „Dozwolony użytek na rzecz beneficjentów” (dalej nazywana „ustawą”). 

3. Zgodnie z art. 331 ust. 1 ustawy wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla 

dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich 

upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze 

wynikającym z natury upośledzenia. 

4. Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu Do Kształcenia „Twoje Nowe 

Możliwości” jako upoważniony podmiot w rozumieniu art. 6 ust 1 pkt 19 ustawy może: 

1) zwielokrotniać utwory w celu wykonania kopii utworów w dostępnych formatach; 

2) rozpowszechniać kopie utworów w dostępnych formatach, sporządzone samodzielnie 

lub otrzymane od innego upoważnionego podmiotu, wśród beneficjentów oraz 

upoważnionych podmiotów.  

5. Adaptacja materiałów dydaktycznych polega na podjęciu działań w celu zapewnienia 

beneficjentowi równie skutecznego i wygodnego dostępu do utworu jak ten, z którego 

korzysta osoba bez dysfunkcji.  Przez zaadoptowanie rozumie się przygotowanie takiej 

formy utworu, która jest przystosowana do użytku przez osobę niepełnosprawną ze 

względu na charakter jej niepełnosprawności, a przez to umożliwiającej zapoznanie się z 

tym utworem.   

6. Materiały dydaktyczne adoptowane są do odpowiedniej formy na prośbę beneficjentów, 

legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub aktualnym 

dokumentem równoważnym.  

7. Beneficjenci korzystający z zaadoptowanych materiałów dydaktycznych zobligowani są 

do przestrzegania Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. i 

wykorzystywania otrzymanych materiałów wyłącznie na użytek własny.   

8. Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości podejmuje działania polegające na 

dostosowaniu materiałów z poszanowaniem praw twórców adoptowanych utworów, z 

zachowaniem należytej staranności, w szczególności dążąc do tego by opracowane 

materiały były jak najwierniejsze oryginalnemu utworowi, mimo niezbędnej zmiany ich 

formatu. Dostosowywanie materiałów dydaktycznych jest dokumentowane.   

9. Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości udostępnia na swojej stronie internetowej i na 

bieżąco aktualizuje:  

1) wykaz utworów, których kopie w dostępnych formatach posiada, oraz informacje o 

rodzajach tych formatów; 

2) nazwy i dane kontaktowe upoważnionych podmiotów, z którymi prowadzi wymianę 

kopii utworów w dostępnych formatach; 

 


