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Ikony w prawym dolnym rogu oznaczają, że tę 
prezentację możesz:
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Copyright?

 Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: © ) – pojęcie 
prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących 

autorowi utworu albo przepisy upoważniające autora 
do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z 

niego korzyści.

 

W Polsce:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z 

późn. zm.) 



Przedmiot prawa autorskiego

 
“każdy przejaw działalności twórczej, o charakterze 

indywidualnym” (także program komputerowy) 

“wyłącznie sposób wyrażenia” 

“Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od 
chwili ustalenia” “niezależnie od spełnienia 

jakichkolwiek formalności”



David Slater?

W 2011 fotograf National 
Geographic David Slater 
upuścił jeden z aparatów 
podczas fotografowania stada 
makaków. Jeden z nich zrobił 
sobie kilkanaście autoportetów. 
Do kogo należą prawa 
autorskie?
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Podmiot prawa autorskiego 

“Prawo autorskie przysługuje twórcy”

- podmiotem praw osobistych może być twórca (osoba 
fizyczna)

 

“pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w 
wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, 

nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa 
majątkowe” 

- podmiotem praw majątkowych może być twórca, 
pracodawca, spadkobierca, nabywca tych praw
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Przejście praw majątkowych 

Dwa rodzaje umów: 

1) przeniesienie praw 

2) licencja – umowa o korzystanie z utworu. 

Umowa obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej 
wymienione; nie obejmuje przyszłych pól eksploatacji ani 

przyszłych utworów twórcy. 

Zasięg obowiązywania; wyłączna / niewyłączna





Pola eksploatacji

Pole eksploatacji jest to sposób wykorzystania 
utworu mający samodzielne ekonomiczne 
znaczenie. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do 
korzystania z utworu i rozporządzania nim na 
wszystkich znanych polach eksploatacji oraz do 
wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Pola 
eksploatacji określają między innymi:



Dozwolony użytek

“korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów 
przez krąg osób pozostających w związku 

osobistym, w szczególności pokrewieństwa, 
powinowactwa lub stosunku towarzyskiego” (nie 

obejmuje programów komputerowych) 





W ramach dozwolonego użytku publicznego instytucje naukowe i 
oświatowe mogą korzystać z już rozpowszechnionych utworów w 
celach dydaktycznych i do prowadzenia własnych badań. 

Wyjątek dotyczy instytucji (szkoły), a zatem osób w niej 
zatrudnionych (prowadzących zajęcia dydaktyczne) i zakresu 
realizacji przez niej celów dydaktycznych, a nie np. korepetytorów 
czy organizacji prowadzących szkolenia.

Dozwolony użytek publiczny
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- Cytat musi być rozpoznawalny. 
- Cytat musi być wyraźnie oznaczony co do autorstwa i źródła, i 
to w każdym przypadku, w którym się pojawia.  
- Zamieszczenie cytatu musi być uzasadnione celem – ma służyć 
wyjaśnianiu lub nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom 
gatunku twórczości.
- Cytat pełni funkcję pomocniczą – ma służyć uzupełnieniu i 
wzbogaceniu dzieła, nie może go natomiast zastępować, ani 
tworzyć jego zasadniczej konstrukcji.     
- Nie jest jednoznacznie określona dopuszczalna wielkość 
cytatu. Musi on jednak pozostawać w takiej relacji do całości 
dzieła, aby przy realizowanych przez cytat celach zachowana 
była pomocnicza rola cytatu.

Prawo cytatu



Problem?
Dostępność online nie oznacza 

dostępności prawnej.



Czym są wolne licencje?

Udostępnienie twórczości na wolnych licencjach oznacza, że 
każdy ma prawo ją wykorzystywać, poprawiać, 
dostosowywać,powielać, rozprowadzać za darmo lub za 
opłatą, oraz upowszechniać swoje udoskonalenia, aby mogła z 
nich korzystać cała społeczność. 

Wolna licencja to rodzaj umowy, którą autor utworu, właściciel 
praw autorskich, zawiera z całą resztą ludzkości. W ramach tej 
umowy twórca pozostaje właścicielem praw autorskich ale 
jednocześnie, jako ich właściciel, pod pewnymi, stosunkowo 
łatwymi do spełniania warunkami, zezwala wszystkim na:



Creative Commons

Creative Commons oferuje twórcom licencje, które 
pozwalają im zachować własne prawa i 
jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi. 

Licencje Creative Commons działają na zasadzie 
“pewne prawa zastrzeżone” – granice dozwolonego 
użytku są szersze i wyraźniejsze niż te wytyczone 
na zasadzie “wszelkie prawa zastrzeżone”.   



Uznanie Autorstwa* (BY) Użycie Niekomercyjne (NC)

Bez Utworów Zależnych (ND) Na Tych Samych Warunkach (SA)



Wolne/otwarte

Wolne
/domena 
publiczna

Pewne 
prawa
zastrzeżone/
dozwalające



Creative Commons udostępnia licencje w Creative Commons udostępnia licencje w 
trzech “warstwach”:trzech “warstwach”:

 
  kod XHTML
 „przystępne podsumowanie”, 
 „tekst prawny”, 

http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ 



http://www.google.pl/advanced_search 









http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/


http://www.google.pl/advanced_search








Więcej na www.otwartezasoby.pl



Prawidłowe oznakowanie licencji

© [Lista autorów], licencja: CC-BY 3.0 (link do: 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl)

Do utworu zależnego, jeśli ma być udostępniony na innej licencji:

© [Lista autorów], źródło: [link do materiału oryginalnego] licencja 
źródła: [CC -BY 3.0] (link do: 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl),

licencja: (dowolna wg wyboru autora utworu zależnego).

Zapis można modyfikować, pamiętając o konieczności umieszczenia 
wszystkich trzech podstawowych elementów: listy autorów, 
licencji oraz linku do treści licencji.



http://creativecommons.org/choose 

Gdzie znaleźć kod i oznaczenie 
licencji CC dla stron WWW?





O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie
posiada Koalicja Otwartej Edukacji, a treści są dostępne na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska. Pewne prawa
zastrzeżone na rzecz Koalicji oraz autorów poszczególnych treści.

Przewodnik jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie
autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz 
ICM UW. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści - pod warunkiem 
zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania autor―w oraz 
ICM UW jako właścicieli praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na 
stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.



Otwarte Zasoby Edukacyjne

Termin Otwarte Zasoby Edukacyjne (angielski termin Open 
Educational Resources – w skrócie OER) po raz pierwszy 
został użyty podczas Forum on the Impact of Open 
Courseware for Higher Education in Developing Countries 
przy UNESCO w roku 2002.

Otwarte Zasoby Edukacyjne definiowane są najczęściej jako te 
materiały, które są publicznie dostępne w internecie (bez 
kontroli dostępu), opublikowane wraz z prawem do dalszego 
ich wykorzystania (zalecane jest stosowanie tzw. wolnych 
licencji) i rozwijane w otwarty sposób z możliwością udziału 
beneficjentów w procesie redakcyjnym.





Powstają nowe sposoby uczenia się, które charakteryzuje 
indywidualizm, zaangażowanie, wykorzystanie mediów cyfrowych, 
współpraca, oddolne praktyki, gdzie osoba ucząca się lub nauczyciel 
tworzą treści nauczania. Ich powstanie ułatwione jest przez gwałtowny 
rozwój otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych przez internet. 
Takie tworzenie i wykorzystywanie zasobów edukacyjnych sprzyja 
podnoszeniu kompetencji ICT.

OZE ułatwiają indywidualizację procesu edukacyjnego



Kontakt

creativecommons.pl

otwartezasoby.pl

kamil@creativecommons.pl
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