
Otwarte/wolne/darmowe
Jak korzystać i publikować 
materiały na Creative Commons?

Fot. Bahrel, CC Zero
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Z jakich utworów mogę skorzystać swobodnie?

By nie musieć obawiać się naruszenia prawa autorskich 
podczas korzystania z utworów najlepiej korzystać z takich, 

które:

- nie są już chronione przez prawa majątkowe (domena 
publiczna) lub 

- których autorzy zdecydowali podzielić się nimi za darmo, 
do swobodnego wykorzystania (wolne licencje, m.in. 

Creative Commons).

- z własnych utworów, do których nie przekazałem nikomu 
praw majątkowych ani nie udzieliłem licencji wyłącznej



Utwór do którego prawa majątkowe już 
wygasły

Edvard Munch (zm. 1944 r.) 
Krzyk, w domenie publicznej 
z racji na czas od śmierci 
twórcy (źródło Wikimedia 
Commons)



Przez całe życie autora/ki i 
70 lat po jego/jej śmierci

70 lat od daty pierwszej
publikacji, jeśli twórca nie jest 
znany albo prawa przysługują

innej osobie niż twórca

70 lat od daty powstania, jeśli 
utwór nie został nigdy 

rozpowszechniony

50 lat od pierwszej emisji 
programów RTV oraz 

sporządzenia fonogramów I 
wideogramów



1. Domena publiczna







* Całe życie oraz 70 lat od daty śmierci w przypadku gdy autor był znany
** 70 lat od daty publikacji gdy autor jest nieznany lub gdy prawa przysługiwały innej osoby niż twórca

(np. pracodawcy)
*** 70 lat od daty powstania jeśli utwór nigdy nie został rozpowszechniony











2. Licencje Creative 
Commons



Utwory na wolnych i otwartych licencjach

“pewne prawa zastrzeżone”   “wszystkie prawa zastrzeżone”   



„Wolne” zdjęcie Czesława Miłosza, aut. Artura Pawłowskiego, Wikimedia Commons, CC BY-SA

















Jak wyszukiwać i oznaczać
materiały?



Jak znaleźć otwarte zasoby?

Wyszukiwanie zaawansowane w Google
https://www.google.pl/advanced_search



Wyszukiwarka zdjęć na licencji CC Zero
https://pixabay.com/



Wyszukiwarka zdjęć Flickr
https://www.flickr.com/creativecommons



Wyszukiwanie w Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna



Katalog zasobów na licencjach CC oraz z domeny publicznej Otwarte Zasoby
http://otwartezasoby.pl/









Każdy znaleziony utwór warto sprawdzić czy w jego opisie 
znajduje się link do strony licencji takiej jak powyżej.





Fot. Turbine, aut. Tim Green aka atoach, licencja CC BY.2.0

Podpis dla utworu użytego w oryginale



Fot. Turbine, aut. Tim Green aka atoach, licencja CC BY.2.0, 
zmodyfikowany przez Kamila Śliwowskiego. 

Podpis dla użycia z modyfikacją (utwór zależny)

Dodanie opisów etc.



4. Otwartość, dostępność i
wymogi grantów



Wyszukiwalność/odkr
ywalność:

oznaczenia, 
metadane, 
prezentacja

Swoboda 
wykorzystania np. 

licencja CC BY

Dostępne 
technologicznie
(WCAG 2.0 AA)

Dostępne na WWW

Mamy prawo korzystać tylko 
w ramach dozwolonego
użytku.

Mamy prawo wykorzystać 
zgodnie ze swobodami 
danej licencji.



Dziękuję za uwagę!

Prezentacja: otwartezasoby.pl/prezentacja

Kontakt: kamil@creativecommons.pl

Tę prezentację możesz:

Dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0


