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Creative Commons, czyli PEWNE 
prawa zastrzeżone 



Stopnie otwartości 
 
 
 
• otwartość ekonomiczna – dostępne za 
darmo 

• otwartość techniczna – efektywne 
wykorzystanie przez ludzi oraz maszyny 

• otwartość prawna – swoboda 
wykorzystania, brak praw zastrzeżonych 



Problem? 

Dostępność online nie oznacza 
dostępności prawnej! 



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”.  

Creative Commons 



 Otwarta licencja to rodzaj umowy, 
którą autor utworu, właściciel praw 
autorskich, zawiera z całą resztą 
ludzkości (licencja niewyłączna). W 
ramach tej umowy twórca pozostaje 
właścicielem praw autorskich.  

Creative Commons, czyli PEWNE 
prawa zastrzeżone 



Zakres korzystania z utworu na 
licencji CC  



Pewne prawa zastrzeżone, czyli  



Uznanie autorstwa 3.0 Polska - licencja ta 
pozwala na kopiowanie, zmienianie, 
rozprowadzanie, przedstawianie i 
wykonywanie utworu jedynie pod 
warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to 
licencja gwarantująca najszersze swobody 
licencjobiorcy. 
creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl 

Licencja CC BY – uznanie 
autorstwa 





Uznanie autorstwa - Na tych samych 
warunkach 3.0 Polska - Licencja ta pozwala 
na kopiowanie, zmienianie, 
rozprowadzanie, przedstawianie i 
wykonywanie utworu tak długo, jak tylko 
na utwory będzie udzielana taka sama 
licencja. Jest to licencja używana przez 
Wikipedię i jej siostrzane projekty. 
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl 

Licencja CC BY-SA – uznanie autorstwa 
na tych samych warunkach 







Wolne/otwarte 

 

 

 

 

 

 

Wolne 
/domena  
publiczna 

Pewne  

prawa 
zastrzeżone 



• kod XHTML 

• przystępne podsumowanie 

• tekst prawny 

Creative Commons udostępnia 
licencje w trzech “warstwach”: 



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.pl/wybierz-
licencje/  

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/. 
 



© 

Nowy utwór 

Organizacja pozyskuje prawa 

(umowa o przeniesienie) 

Organizacja uzyskuje licencję 

od autora 

Organizacja publikuje utwór  

na licencji 

Utwór w posiadaniu organizacji 

(posiada prawa majątkowe) 



Otwarty dostęp w programie 
Erasmus+ 

 „W ramach Erasmus+ promuje się otwarty dostęp do 
materiałów, dokumentów i mediów, które są pomocne w 
uczeniu się, nauczaniu, szkoleniu oraz pracy z młodzieżą i 
które powstają w ramach projektów finansowanych przez 
dany program. Beneficjenci programu Erasmus+, którzy 
opracowują takie materiały, dokumenty i media w zakresie 
jakiegokolwiek finansowanego projektu, powinni podać je 
do wiadomości publicznej w postaci cyfrowej, dostępnej 
bezpłatnie za pośrednictwem internetu na zasadzie licencji 
otwartych.”  



Otwarty dostęp w programie 
Erasmus+ 

 „Beneficjenci mogą jednak określić najbardziej odpowiedni 
poziom otwartego dostępu, w tym w stosownych 
przypadkach jego ograniczenia (np. zakaz wykorzystania do 
celów komercyjnych przez osoby trzecie) w odniesieniu do 
charakteru projektu i rodzaju materiału. Wymóg otwartego 
dostępu nie narusza praw własności intelektualnej 
beneficjentów dofinansowania.” 



Otwarty dostęp w programie 
Erasmus+ 

 Rekomendujemy wykorzystanie, w celu 
zapewnienia otwartego dostępu do tworzonych 
zasobów, licencji Creative Commons Uznanie 
Autorstwa lub Creative Commons Uznanie 
Autorstwa – Na tych samych warunkach. 



• wyszukiwarka Creative Commons 

https://search.creativecommons.org/ 

• Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org  

• OtwarteZasoby.pl 

• Ustawiając odpowiednie parametry wyszukiwania w 

Google, Vimeo, Flickr  

Jak znaleźć otwarte zasoby w 
Internecie?  



Dziękuję 
 
Wszystkie informacje nt. licencji 
Creative Commons dostępne są 
na http://creativecommons.pl/  


