
INFORMACJA NA TEMAT ŹRÓDEŁ POCHODZENIA MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PRZEWODNIKU 

MULTIMEDIALNYM "Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich 

przedsiębiorstw" 

 

STRONA GŁÓWNA PRZEWODNIKA 

 Projekt strony głównej przewodnika wykorzystuje grafikę zakupioną przez Innowatorów w 

serwisie Fotolia na podstawie „Licencji standardowej”, która pozwala m.in. na używanie, 

powielanie, zmianę lub pokazywanie Dzieła (...) w powiązaniu z: Celami biznesowymi i 

komercyjnymi; Celami edukacyjnymi (...). Informacje na temat tej licencji: 

https://pl.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense. Grafika została przeprojektowana i 

dopasowana w ten sposób, aby spełniała nasze potrzeby. 

 Opublikowane teksty są autorskim opracowaniem Innowatorów. Jeżeli w tekstach występują 

cytaty z dzieł innych autorów, jest to wyraźnie wskazane. 

 Filmy wprowadzające opublikowane na stronie głównej („Czym jest kolektywna inteligencja” 

oraz ”Jak inteligencja zbiorowa odnosi się do innych dyscyplin” zostały przygotowane przez 

Innowatorów z wykorzystaniem przeprojektowanych grafik zakupionych w serwisie Fotolia 

na podstawie „Licencji standardowej” (zob. 

https://pl.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense) oraz z wykorzystaniem biblioteki 

grafik i efektów dźwiękowych dołączonych do oprogramowania Animoto.com, z którego 

korzystamy na zasadzie wykupionej subskrypcji „Professional” (warunki korzystania: 

https://animoto.com/legal/terms).  

 

CZĘŚĆ I – ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE 

Materiały opublikowane w Części I Przewodnika są autorskim opracowaniem Innowatorów, 

przygotowanym częściowo z wykorzystaniem materiałów, których prawa autorskie i zasady 

korzystania pozwalają na wykorzystanie. 

 Koncepcja graficzna i funkcjonalna tej części „Przewodnika” stanowi autorskie opracowanie 

Innowatorów.  

 Opublikowane teksty są autorskim opracowaniem Innowatorów. Jeżeli w tekstach występują 

cytaty z dzieł innych autorów, jest to wyraźnie wskazane. 

 Materiał multimedialny „Czym jest zbiorowa inteligencja?” jest autorskim opracowaniem 

Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 
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copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/video-of-flying-bees-2497 

 https://videos.pexels.com/videos/bees-flying-around-beehive-2261 

 https://videos.pexels.com/videos/ants-crawling-on-a-plant-4630 

 https://videos.pexels.com/videos/close-up-video-of-ants-1711 

 https://videos.pexels.com/videos/blurry-video-of-people-2877 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

  Materiał multimedialny „Jak inteligencja zbiorowa odnosi się do innych dziedzin?” jest 

autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 

copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/data-encrypting-891 

 https://videos.pexels.com/videos/typing-of-codes-2833 

 https://videos.pexels.com/videos/matrix-console-hacking-code-1 

 https://videos.pexels.com/videos/person-working-on-an-apple-macbook-

599 

 https://videos.pexels.com/videos/blurred-video-of-scripts-being-typed-735 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „Crowdsourcing a Kolektywna Inteligencja” jest autorskim 

opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 

copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/blurry-video-of-lights-2301 

 https://videos.pexels.com/videos/blurry-video-of-car-lights-2302 

 https://videos.pexels.com/videos/blurry-footage-of-car-lights-2303 
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o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „Historia inteligencji zbiorowej jako przedmiotu badań” jest 

autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 

copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/time-lapse-video-of-city-buildings-855407 
 https://videos.pexels.com/videos/video-of-moon-and-rocket-contrails-854844 
 https://videos.pexels.com/videos/elevators-going-up-and-down-855191 
 https://videos.pexels.com/videos/medical-supply-rotating-855449 
 https://videos.pexels.com/videos/tape-playing-855412 
 https://videos.pexels.com/videos/timelapse-of-stockholm-at-night-852395 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „Innowacje produktowe i procesowe realizowane w trybie 

konkursów” jest autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 

copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/video-of-workspace-1985 

 https://videos.pexels.com/videos/blurry-video-of-people-2651 

 https://videos.pexels.com/videos/blurry-video-of-people-working-774 

 https://videos.pexels.com/videos/blurry-video-of-people-2877 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „Quizy interaktywne” jest autorskim opracowaniem Innowatorów 

powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o grafiki autorstwa: Vlad Marin, pozyskanej z serwisu iconfinder.com (źródło: 

https://www.iconfinder.com/icons/190308/games_grey_quiz_icon#size=128);  

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en
https://videos.pexels.com/video-license
https://videos.pexels.com/videos/video-of-moon-and-rocket-contrails-854844
https://videos.pexels.com/videos/elevators-going-up-and-down-855191
https://videos.pexels.com/videos/medical-supply-rotating-855449
https://videos.pexels.com/videos/tape-playing-855412
https://videos.pexels.com/videos/timelapse-of-stockholm-at-night-852395
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en
https://videos.pexels.com/video-license
https://videos.pexels.com/videos/video-of-workspace-1985
https://videos.pexels.com/videos/blurry-video-of-people-2651
https://videos.pexels.com/videos/blurry-video-of-people-working-774
https://videos.pexels.com/videos/blurry-video-of-people-2877
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en
https://www.iconfinder.com/icons/190308/games_grey_quiz_icon#size=128


informacja o licencji: http://support.iconfinder.com/ownership-and-licenses/license-

basic, zgodnie z wymaganiem licencji przypisanej do tej grafiki umieszczono na niej 

napis: (c) Vlad Marin. Authors website: https://www.iconfinder.com/quizanswers  

o przeprojektowanych grafik zakupionych w serwisie Fotolia na podstawie „Licencji 

standardowej” (zob. https://pl.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense) 

o Podkładu dźwiękowego „Again x 2” – pozyskanego z portalu DL Sounds 

https://www.dl-sounds.com/royalty-free/again-x-2/, na zasadzie licencji, która 

dopuszcza możliwość edycji i wykorzystania dźwięku bezpłatnie w każdego typu 

projektach bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody ani innych zobowiązań 

dotyczących umieszczania znaków copyright. Informacja o licencji: https://www.dl-

sounds.com/license/  

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „CI i Crowdsourcing innowacji” jest wykorzystanym za zgodą 

właściciela materiału, firmy Lift Events - International Events & Partnerships, 

(http://www.liftlab.ch/) fragmentem wykładu Geoffa Mulgana "Openness and collective 

intelligence, its prospects and its challenges" (oryginalne źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=157u7Qk0uco), zmontowanym przez Innowatorów oraz 

uzupełnionym o polskie tłumaczenie wykonane przez Innowatorów. Zgoda na wykorzystanie 

materiału została udzielona pisemnie (wiadomość email). Dołączamy ją w pliku: LIFT-

ZGODA.pdf.  

 Materiał „REPREZENTATYWNE DEFINICJE CI” jest autorskim opracowaniem Innowatorów 

powstałym z wykorzystaniem:  

o Cytatów z tekstu innych autorów wraz z podaniem źródła (rozwinięcie źródeł 

znajduje się w materiale „Bibliografia 

o przeprojektowanej grafiki zakupionej w serwisie Fotolia na podstawie „Licencji 

standardowej” (zob. https://pl.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense) 

 Materiał „BIBLIOGRAFIA” jest autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z 

wykorzystaniem:  

o Opracowanego przez Innowatorów zestawienia odnoszących się do tej części 

Przewodnika publikacji wraz z podaniem informacji bibliograficznych 

o grafiki pozyskanej z serwisu Pixabay (źródło: https://pixabay.com/p-

436498/?no_redirect) na podstawie licencji Creative Commons Zero (CC0), która 

dopuszcza możliwość edycji i wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu 

projektach bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody ani innych zobowiązań 

dotyczących umieszczania znaków copyright. Informacja o licencji: 

https://pixabay.com/pl/service/terms/#usage.  
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CZĘŚĆ II – OPROGRAMOWANIE 

Materiały opublikowane w Części II Przewodnika są autorskim opracowaniem Innowatorów. 

 Koncepcja graficzna i funkcjonalna tej części „Przewodnika” stanowi autorskie opracowanie 

Innowatorów.  

 Opublikowane teksty są autorskim opracowaniem Innowatorów. Jeżeli w tekstach występują 

cytaty z dzieł innych autorów, jest to wyraźnie wskazane. 

 Materiał multimedialny „Funkcjonalności DebateHub” jest autorskim opracowaniem 

Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o materiału video przygotowanego koncepcyjnie, nagranego i zmontowanego przez 

Innowatorów. 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en 

 Materiał multimedialny „Funkcjonalności CI Dashboard” jest autorskim opracowaniem 

Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o materiału video przygotowanego koncepcyjnie, nagranego i zmontowanego przez 

Innowatorów. 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en 

 Materiał multimedialny „DebateHub - instrukcja oprogramowania” jest autorskim 

opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o materiału video przygotowanego koncepcyjnie, nagranego i zmontowanego przez 

Innowatorów. 

o Podkładu dźwiękowego “Enter Blonde”, pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „CI Dashboard - instrukcja oprogramowania” jest autorskim 

opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o materiału video przygotowanego koncepcyjnie, nagranego i zmontowanego przez 

Innowatorów. 

o Podkładu dźwiękowego “Enter Blonde”, pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  
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CZĘŚĆ III – PROJEKTY B+R 

Materiały opublikowane w Części III Przewodnika są autorskim opracowaniem Innowatorów, 

przygotowanym częściowo z wykorzystaniem materiałów, których prawa autorskie i zasady 

korzystania pozwalają na wykorzystanie. 

 Koncepcja graficzna i funkcjonalna tej części „Przewodnika” stanowi autorskie opracowanie 

Innowatorów.  

 Opublikowane teksty są autorskim opracowaniem Innowatorów. Jeżeli w tekstach występują 

cytaty z dzieł innych autorów, jest to wyraźnie wskazane. 

 Materiał multimedialny „COMPUTATIONAL COLLECTIVE INTELLIGENCE – Prof. Tadeusz M. 

Szuba” jest autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 

copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/blurred-crowd-of-people-walking-619 

 https://videos.pexels.com/videos/animation-of-digital-human-face-892 

 https://videos.pexels.com/videos/360-video-of-computers-inside-a-library-

1251 

 https://videos.pexels.com/videos/three-balls-spinning-2223 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „MAPOWANIE GENOMU KOLEKTYWNEJ INTELIGENCJI - 

Massachusetts Institute of Technology” jest autorskim opracowaniem Innowatorów 

powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o materiału video przygotowanego koncepcyjnie, nagranego i zmontowanego przez 

Innowatorów. 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en 

 Materiał multimedialny „CATALYST” jest autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym 

z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o materiału video przygotowanego koncepcyjnie, nagranego i zmontowanego przez 

Innowatorów. 
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o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en 

 Materiał multimedialny „Zbiorowa inteligencja i crowdsourcing w inicjatywach publicznych” 

jest autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o materiału video przygotowanego koncepcyjnie, nagranego i zmontowanego przez 

Innowatorów. 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 

copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/drone-shot-of-forest-3641 

 https://videos.pexels.com/videos/aerial-shot-of-sunset-2452 

 https://videos.pexels.com/videos/aerial-shot-of-snowy-mountain-2349 

 https://videos.pexels.com/videos/aerial-shot-of-forest-during-winter-2438 

 https://videos.pexels.com/videos/road-covered-with-snow-2352 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en 

 Materiał multimedialny „Quizy interaktywne” jest autorskim opracowaniem Innowatorów 

powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów  

o grafiki autorstwa: Vlad Marin, pozyskanej z serwisu iconfinder.com (źródło: 

https://www.iconfinder.com/icons/190308/games_grey_quiz_icon#size=128);  

informacja o licencji: http://support.iconfinder.com/ownership-and-licenses/license-

basic, zgodnie z wymaganiem licencji przypisanej do tej grafiki umieszczono na niej 

napis: (c) Vlad Marin. Authors website: https://www.iconfinder.com/quizanswers  

o przeprojektowanych grafik zakupionych w serwisie Fotolia na podstawie „Licencji 

standardowej” (zob. https://pl.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense) 

o Podkładu dźwiękowego „Again x 2” – pozyskanego z portalu DL Sounds 

https://www.dl-sounds.com/royalty-free/again-x-2/, na zasadzie licencji, która 

dopuszcza możliwość edycji i wykorzystania dźwięku bezpłatnie w każdego typu 

projektach bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody ani innych zobowiązań 

dotyczących umieszczania znaków copyright. Informacja o licencji: https://www.dl-

sounds.com/license/  

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „PROJEKTY B+R” jest autorskim opracowaniem Innowatorów 

powstałym z wykorzystaniem:  
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o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o przeprojektowanych grafik zakupionych w serwisie Fotolia na podstawie „Licencji 

standardowej” (zob. https://pl.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense) 

o biblioteki grafik i efektów dźwiękowych dołączonych do oprogramowania 

Animoto.com, z którego korzystamy na zasadzie wykupionej subskrypcji 

„Professional” (warunki korzystania: https://animoto.com/legal/terms).  

 Materiał „BIBLIOGRAFIA” jest autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z 

wykorzystaniem:  

o Opracowanego przez Innowatorów zestawienia odnoszących się do tej części 

Przewodnika publikacji wraz z podaniem informacji bibliograficznych 

o grafiki pozyskanej z serwisu Pixabay (źródło: https://pixabay.com/p-

436498/?no_redirect) na podstawie licencji Creative Commons Zero (CC0), która 

dopuszcza możliwość edycji i wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu 

projektach bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody ani innych zobowiązań 

dotyczących umieszczania znaków copyright. Informacja o licencji: 

https://pixabay.com/pl/service/terms/#usage.  

 

CZĘŚĆ IV – GRUPY DOCELOWE 

Materiały opublikowane w Części IV Przewodnika są autorskim opracowaniem Innowatorów, 

przygotowanym częściowo z wykorzystaniem materiałów, których prawa autorskie i zasady 

korzystania pozwalają na wykorzystanie. 

 Koncepcja graficzna i funkcjonalna tej części „Przewodnika” stanowi autorskie opracowanie 

Innowatorów.  

 Opublikowane teksty są autorskim opracowaniem Innowatorów. Jeżeli w tekstach występują 

cytaty z dzieł innych autorów, jest to wyraźnie wskazane. 

 Materiał multimedialny „Dla kogo przeznaczone jest szkolenie na temat metod 

podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw?” jest autorskim 

opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 

copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/people-walking-by-on-a-sidewalk-2880 

 https://videos.pexels.com/videos/blurred-video-of-people-crossing-street-

2925 

 https://videos.pexels.com/videos/busy-street-footage-4062 

 https://videos.pexels.com/videos/close-up-video-of-a-woman-studying-2167 
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 https://videos.pexels.com/videos/person-drawing-2916 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „Specyficzne problemy grup docelowych i możliwości ich 

rozwiązania z wykorzystaniem kolektywnej inteligencji i otwartych innowacji” jest 

autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 

copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/video-footage-of-city-1839 

 https://videos.pexels.com/videos/city-view-footage-4706 

 https://videos.pexels.com/videos/video-of-city-2030 

 https://videos.pexels.com/videos/video-footage-of-ship-passing-2028 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „Metody ułatwienia realizacji przedsięwzięć pro-innowacyjnych 

prowadzonych z wykorzystaniem kolektywnej inteligencji poprzez filtrowanie treści” jest 

autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 

copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/aerial-view-of-a-construction-site-1998 

 https://videos.pexels.com/videos/video-footage-of-construction-site-2016 

 https://videos.pexels.com/videos/video-of-a-shopping-center-1399 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „Quizy interaktywne” jest autorskim opracowaniem Innowatorów 

powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów  
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o grafiki autorstwa: Vlad Marin, pozyskanej z serwisu iconfinder.com (źródło: 

https://www.iconfinder.com/icons/190308/games_grey_quiz_icon#size=128);  

informacja o licencji: http://support.iconfinder.com/ownership-and-licenses/license-

basic, zgodnie z wymaganiem licencji przypisanej do tej grafiki umieszczono na niej 

napis: (c) Vlad Marin. Authors website: https://www.iconfinder.com/quizanswers  

o przeprojektowanych grafik zakupionych w serwisie Fotolia na podstawie „Licencji 

standardowej” (zob. https://pl.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense) 

o Podkładu dźwiękowego „Again x 2” – pozyskanego z portalu DL Sounds 

https://www.dl-sounds.com/royalty-free/again-x-2/, na zasadzie licencji, która 

dopuszcza możliwość edycji i wykorzystania dźwięku bezpłatnie w każdego typu 

projektach bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody ani innych zobowiązań 

dotyczących umieszczania znaków copyright. Informacja o licencji: https://www.dl-

sounds.com/license/  

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „Grupy docelowe - wprowadzenie” jest autorskim opracowaniem 

Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o przeprojektowanych grafik zakupionych w serwisie Fotolia na podstawie „Licencji 

standardowej” (zob. https://pl.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense) 

o biblioteki grafik i efektów dźwiękowych dołączonych do oprogramowania 

Animoto.com, z którego korzystamy na zasadzie wykupionej subskrypcji 

„Professional” (warunki korzystania: https://animoto.com/legal/terms).  

 Materiał „BIBLIOGRAFIA” jest autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z 

wykorzystaniem:  

o Opracowanego przez Innowatorów zestawienia odnoszących się do tej części 

Przewodnika publikacji wraz z podaniem informacji bibliograficznych 

o grafiki pozyskanej z serwisu Pixabay (źródło: https://pixabay.com/p-

436498/?no_redirect) na podstawie licencji Creative Commons Zero (CC0), która 

dopuszcza możliwość edycji i wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu 

projektach bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody ani innych zobowiązań 

dotyczących umieszczania znaków copyright. Informacja o licencji: 

https://pixabay.com/pl/service/terms/#usage.  
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CZĘŚĆ V –  CASE STUDIES 

Materiały opublikowane w Części V Przewodnika są autorskim opracowaniem Innowatorów, 

przygotowanym częściowo z wykorzystaniem materiałów, których prawa autorskie i zasady 

korzystania pozwalają na wykorzystanie. 

 Koncepcja graficzna i funkcjonalna tej części „Przewodnika” stanowi autorskie opracowanie 

Innowatorów.  

 Opublikowane teksty są autorskim opracowaniem Innowatorów. Jeżeli w tekstach występują 

cytaty z dzieł innych autorów, jest to wyraźnie wskazane. 

 Materiał multimedialny „Systemy otwartych innowacji” jest autorskim opracowaniem 

Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 

copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/swinging-lamp-on-the-ceil-567 

 https://videos.pexels.com/videos/close-up-shot-of-light-bulb-2159 

 https://videos.pexels.com/videos/disco-ball-shining-2418 

 https://videos.pexels.com/videos/close-up-of-green-traffic-light-2329 

 https://videos.pexels.com/videos/video-of-windmills-1932 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „Crowdsourcingowe konkursy pomysłów” jest autorskim 

opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o materiału video przygotowanego koncepcyjnie, nagranego i zmontowanego przez 

Innowatorów. 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en 

 Materiał multimedialny „Platformy pozwalające na społeczne opracowywanie produktów” 

jest autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o materiału video przygotowanego koncepcyjnie, nagranego i zmontowanego przez 

Innowatorów. 
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o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en 

 Materiał multimedialny „Innowacje w korporacjach: tworzenie baz innowacyjnych 

pomysłów” jest autorskim opracowaniem Innowatorów powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o materiału video przygotowanego koncepcyjnie, nagranego i zmontowanego przez 

Innowatorów 

o przygotowanego koncepcyjnie i zmontowanego przez Innowatorów materiału video, 

składającego się z fragmentów filmów pozyskanych z serwisu Pexels.com na zasadzie 

licencji Creative Commons Zero (CC0), która dopuszcza możliwość edycji i 

wykorzystania wideo bezpłatnie w każdego typu projektach bez potrzeby uzyskania 

dodatkowej zgody ani innych zobowiązań dotyczących umieszczania znaków 

copyright. Informacja o licencji: https://videos.pexels.com/video-license. 

Wykorzystane materiały video to : 

 https://videos.pexels.com/videos/aerial-shot-of-city-1721 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „CASE STUDY: LINUX” jest autorskim opracowaniem Innowatorów 

powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów 

o nagrania lektora przygotowanego przez Innowatorów 

o materiału video przygotowanego koncepcyjnie, nagranego i zmontowanego przez 

Innowatorów. 

o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en 

 Materiał multimedialny „Quizy interaktywne” jest autorskim opracowaniem Innowatorów 

powstałym z wykorzystaniem:  

o tekstu opracowanego przez Innowatorów  

o grafiki autorstwa: Vlad Marin, pozyskanej z serwisu iconfinder.com (źródło: 

https://www.iconfinder.com/icons/190308/games_grey_quiz_icon#size=128);  

informacja o licencji: http://support.iconfinder.com/ownership-and-licenses/license-

basic, zgodnie z wymaganiem licencji przypisanej do tej grafiki umieszczono na niej 

napis: (c) Vlad Marin. Authors website: https://www.iconfinder.com/quizanswers  

o przeprojektowanych grafik zakupionych w serwisie Fotolia na podstawie „Licencji 

standardowej” (zob. https://pl.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense) 

o Podkładu dźwiękowego „Again x 2” – pozyskanego z portalu DL Sounds 

https://www.dl-sounds.com/royalty-free/again-x-2/, na zasadzie licencji, która 

dopuszcza możliwość edycji i wykorzystania dźwięku bezpłatnie w każdego typu 

projektach bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody ani innych zobowiązań 

dotyczących umieszczania znaków copyright. Informacja o licencji: https://www.dl-

sounds.com/license/  
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o Podkładu dźwiękowego “Creepin” (MK2), pobranego z darmowej Biblioteki audio 

Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music, zasady korzystania opisano 

tu: https://support.google.com/youtube/answer/4523596?hl=en  

 Materiał multimedialny „CASE STUDIES: Action for Happiness” jest wykorzystanym za zgodą 

właściciela materiału, firmy Lift Events - International Events & Partnerships, 

(http://www.liftlab.ch/) fragmentem wykładu Geoffa Mulgana "Openness and collective 

intelligence, its prospects and its challenges" (oryginalne źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=157u7Qk0uco), zmontowanym przez Innowatorów oraz 

uzupełnionym o polskie tłumaczenie wykonane przez Innowatorów. Zgoda na wykorzystanie 

materiału została udzielona pisemnie (wiadomość email). Dołączamy ją w pliku: LIFT-

ZGODA.pdf.  
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