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Kierunki polityki oświatowej 

państwa 

 

 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku 

realizacji obowiązku szkolnego.  
 

 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.  
 

 Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 
 

 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 
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Harmonogram spotkania 

1. Zapisy prawa autorskiego a treści internetowe. 
 

2. Otwarte zasoby edukacyjne. 
 

3. Warunki licencji Creative Commons. 
 

4. Przykłady oznaczeń materiałów internetowych licencjami CC. 
 

5. Wyszukiwanie zasobów udostępnionych na licencjach CC (zasoby 

tekstowe, zasoby graficzne, zasoby wideo, zasoby audio). 
 

6. Publikowanie materiałów oznaczonych licencjami CC. 
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych 
 

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 
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Prawo autorskie 

działa automatycznie 

Pojęcie 
 

Ogół praw 

przysługujących autorowi 

utworu oraz normy prawne 

upoważniające autora  

do decydowania o użytkowaniu 

dzieła i czerpaniu z niego 

korzyści finansowej. 

 

 

 

 

Przedmiot 
 

Utwór zdefiniowany jako każdy 

przejaw działalności twórczej  

o indywidualnym charakterze, 

ustalony w jakiejkolwiek 

postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia  

i sposobu wyrażenia. 
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Prawa autorskie osobiste 

 

Prawa autorskie majątkowe 

 
Chronią intelektualny związek 

autora z jego dziełem oraz 

integralność (tzn. nienaruszalność) 

dzieła jako całości,  

są nieograniczone w czasie. 

 

UWAGA!!!  plagiat 

 

Prawa majątkowe chronią finansowe 

interesy twórców  

i wydawców. 

Wyłącznie osoba, która posiada prawa 

majątkowe do utworu,  

ma prawo do wynagrodzenia  

za wszelkie formy  

wykorzystania utworu.  

To ona decyduje o tym, jak utwór może 

być zapisywany  

i powielany.  

Prawa majątkowe są ograniczone w czasie 

zależnie od formy i rodzaju dzieła. 
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         Źródło: www.ngoteka.pl 

 

http://www.ngoteka.pl/


 

Domena Publiczna 

Jest to twórczość, z której  

można korzystać bez ograniczeń, - 

prawa majątkowe do tej twórczości 

wygasły  

lub twórczość ta nigdy nie była  

lub nie jest przedmiotem prawa 

autorskiego. 

Domena Publiczna funkcjonuje poza 

systemem otwartych licencji. 
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Domena Publiczna 

Domena publiczna definiowana jest jako: 

 abstrakcyjny zbiór utworów, które nie są kontrolowane,  

 zabezpieczone, 

 zawłaszczone przez kogoś na mocy systemu własności 

intelektualnej.  

 

Określenie to ma wskazywać, że utwory są  

"własnością publiczną",  

dostępne dla każdego z nas,  

do wykorzystania w dowolnym celu. 
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   Projekty wykorzystujące zasoby DP  

 

Szkolna Biblioteka  

 Internetowa Wolne Lektury 

 

Cyfrowa Biblioteka    Narodowa Polona  

 
 

 
Wikimedia 

  
     Polska 
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Kalkulator domeny publicznej 

W ramach Koalicji Otwartej Edukacji został zaprojektowany 
i udostępniony kalkulator domeny publicznej, który jest 
dostosowany do zasad polskiego prawa autorskiego. 
 

 

Kalkulator pozwala w szybki sposób ustalić  

status prawny danego dzieła. 
 

 

Działa na zasadzie testu – musimy odpowiedzieć na kilka 
kluczowych pytań związanych z analizowanym dziełem, 
dotyczących  

autorstwa, pochodzenia, czasu powstania, typu 
dokumentu. 
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Dozwolony użytek 

 
 

Zezwala na legalne, nieodpłatne 

wykorzystanie utworów 

chronionych prawem autorskim  

w określonych sytuacjach, między 

innymi przez instytucje naukowe 

i oświatowe. 
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Dozwolony użytek 

 osobisty 

 

 

 

 korzystanie z utworu na własne 

potrzeby (bez prawa do publikacji               

i rozpowszechniania); 
 

 kopiowanie utworu na użytek 

własny i bliskich osób (np. legalnie 

można skopiować bratu lub 

przyjacielowi płytę DVD z filmem). 

Dozwolony użytek 

instytucjonalny 

 

 

 

 sporządzanie kopii i nieodpłatne 

korzystanie z fragmentów utworów w 

celach dydaktycznych (np. kserokopie 

rozdawane uczniom); 
 

 

 publiczne wykonywanie utworów podczas 

imprez szkolnych i akademickich, pod 

warunkiem, że wstęp na te wydarzenia jest 

bezpłatny, a osoby wykonujące utwór nie 

pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. 
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Prawo cytatu 

Możliwość przytaczania                

w całości lub we fragmentach 

opublikowanych 

już utworów. 

 

 Cytat musi być rozpoznawalny. 

 Jego autorstwo i źródło, muszą być 

wyraźnie oznaczone i to w każdym 

przypadku, w którym się pojawia. 

 Zamieszczenie cytatu musi być 

uzasadnione celem: ma służyć 

wyjaśnianiu lub nauczaniu, krytycznej 

analizie. 

 Cytat pełni funkcję pomocniczą: ma 

służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu dzieła, 

nie może go natomiast zastępować, ani 

tworzyć jego zasadniczej konstrukcji. 
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Materiały nieobjęte ochroną 

 

 idee i pomysły, chyba ze są wyrażone oryginalną formą; 
 

 urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; 
 

 akty normatywne lub ich urzędowe projekty; 
 

 opublikowane opisy patentowe lub ochronne wzorów użytkowych; 
 

 proste informacje prasowe; 
 

 pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe; 
 

 znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne; 
 

 elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np. typowe tabele, rysunki, zestawienia pozbawione 

oryginalnej koncepcji; 
 

 utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach; 
 

 utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz 

tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w 

sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji (w granicach uzasadnionych celem 

informacji). 
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Piramida otwartości 
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Licencje Creative Commons 
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Jak to się zaczęło? – historia CC 

XXI w. - inicjatywa 

amerykańskich naukowców 

 

PRAWO AUTORSKIE NIE 

JEST PRZYSTOSOWANE 

DO ŚWIATA TIK! 

 

2001 r. – USA  

organizacja pozarządowa 

Creative Commons 
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Lider ruchu 

Lawrence Lessing 

Źródło: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Lessig_portrait.jpg 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Lessig_portrait.jpg


CC w Polsce 

2005 r. 

Polski oddział Creative Commons 

Uniwersytet Jagielloński 

Elżbieta Traple 

 

Partnerzy instytucjonalni:  

Centrum Cyfrowe Projekt Polska, 

Interdyscyplinarne Centrum 

Modelowania Matematycznego 

i Komputerowego Uniwersytetu 

Warszawskiego 
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Alek Tarkowski 

Koordynator polskiego oddziału CC 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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Warunki licencji Creative Commons 
 

 



Uznanie autorstwa  

 

 

wolno kopiować, rozprowadzać, 

przedstawiać i wykonywać objęty 

prawem autorskim utwór oraz 

opracowane na jego podstawie 

utwory zależne pod warunkiem, że 

zostanie przywołane nazwisko 

autora pierwowzoru  
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Użycie niekomercyjne  

 

 

wolno kopiować, 

rozprowadzać, przedstawiać i 
wykonywać objęty prawem 

autorskim utwór oraz inne 

utwory opracowane na jego 

podstawie, ale nie można 

czerpać z tego tytułu korzyści 
finansowych  
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Na tych samych warunkach  

 

 

 

wolno rozprowadzać utwory 

zależne jedynie na licencji 

identycznej do tej,  

na jakiej udostępniono utwór 

oryginalny  
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Bez utworów zależnych  

 

 

wolno kopiować, 

rozprowadzać, przedstawiać i 
wykonywać utwór jedynie  

w jego oryginalnej postaci; 

tworzenie utworów zależnych 

nie jest dozwolone 
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Licencje 
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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.  

 

  

 



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 zależne będzie 

udzielona taka sama licencja. 
  

 



Uznanie autorstwa – Użycie 

niekomercyjne 3.0 Polska  

Licencja ta pozwala na kopiowanie, 

zmienianie, remiksowanie, 

rozprowadzanie, przedstawienie i 

wykonywanie utworu jedynie w 

celach niekomercyjnych. 

 Warunek ten nie obejmuje jednak 

utworów zależnych (mogą zostać 

objęte inną licencją, np. 

zezwalającą na komercyjne użycie).  

 

28 



Uznanie autorstwa – Bez utworów 

zależnych 3.0 Polska  

 

Ta licencja zezwala na 

rozpowszechnianie, przedstawianie  

i wykonywanie utworu  

zarówno w celach komercyjnych 

i niekomercyjnych,  

pod warunkiem zachowania go  

w oryginalnej postaci                          

(nie tworzenia utworów zależnych).  
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Uznanie autorstwa – Użycie 

niekomercyjne – Na tych samych 

warunkach 3.0 Polska  

Licencja ta pozwala na 

rozpowszechnianie, 

przedstawianie i wykonywanie 

utworu jedynie w celach 

niekomercyjnych oraz tak długo 

jak utwory zależne będą objęte tą 

samą licencją.  
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Uznanie autorstwa – Użycie 

niekomercyjne – Bez utworów 

zależnych 3.0 Polska  

Licencja ta zezwala na 

rozpowszechnianie, przedstawianie i 

wykonywanie utworu jedynie w celach 

niekomercyjnych oraz pod warunkiem 

zachowania go w oryginalnej postaci 

(czyli nie tworzenia utworów zależnych).  

Jest to 

 najbardziej restrykcyjna z licencji.  
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Trzy „warstwy” licencji 

 

 
 

System zapisu gwarantujący 
czytelność oznakowania 

praw i warunków wybranych 

przez twórców. 
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Przykłady oznaczeń 
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Przykłady oznaczeń 
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Teoria na stronach WWW 
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Jak korzystać z zasobów na 

licencjach CC? 

Wyszukiwanie 

36 



Jak wyszukać zasoby na licencjach 

CC? 

Creative Commons Polska   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

http://creativecommons.pl/ 
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Jak wyszukać zasoby na licencjach 

CC? 

Google  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http:/www.google.pl/advanced_search?q=biblioteka&biw=1249&bih=536&hl=pl/ 
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Jak korzystać z zasobów na licencjach CC? 

 

Teksty i materiały edukacyjne 

39 



Wikipedia 

Popularna encyklopedia 

    w sieci internetowej. 
 

Największy otwarty, 

społecznościowo tworzony     

projekt. 
 

Creative Commons Uznanie 

Autorstwa – Na Tych Samych 

Warunkach. 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna


Wolne Lektury 

 

Zbiór utworów należących do 

domeny publicznej (co do których 

nie obowiązują już prawa 

autorskie majątkowe) lub na 

wolnych licencjach. 
 

Lektury szkolne i klasyka 

literatury polskiej  i zagranicznej. 
 

Audiobooki. 
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http://wolnelektury.pl/


Wolne podręczniki 

 
Materiały edukacyjne 

przygotowywane przez 

nauczycieli i dostosowane do 

potrzeb czasów cyfrowej 

rewolucji. 
 

Dostępne za darmo. 
 

Dzięki udostępnieniu na wolnej 

licencji można je bez przeszkód 

zmieniać i wykorzystywać do 

własnych potrzeb.  
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Zabawnik 

 

Zabawnik powstał w ramach 

projektu „Słuchamy Polski” 

Fundacji Nowoczesna Polska.  
 

Autorką koncepcji Zabawnika 

jest Hanna Dąbrowiecka. 
 

Treść Zabawnika udostępniana 

jest na licencji Creative 

Commons Uznanie autorstwa-

Na tych samych warunkach 

3.0. 
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http://zabawnik.org/


Otwórz książkę 

 

 

Cyfrowa kolekcja współczesnych książek 

naukowych, udostępnionych przez 

autorów.  
 

Celem projektu jest zwiększyć 

dostępność publikacji naukowych za 

pomocą nowych technologii. 
 

Prowadzony przez Interdyscyplinarne 

Centrum Modelowania na Uniwersytecie 

Warszawskim (ICM UW), w ramach 

programów Creative Commons Polska 

oraz Biblioteka Wirtualna Nauki.  
 

Partnerzy instytucjonalni projektu: 

Biblioteka Narodowa (odpowiedzialna za 

digitalizację książek) oraz Muzeum 

Historii Polski. 

http://otworzksiazke.pl/


Akademia Orange 

 

Program grantowy dla projektów 

edukacji kulturalnej, którego 

wszystkie efekty dostępne są na 

licencji Creative Commons Uznanie 

Autorstwa. 
 

Zasoby edukacyjne, promocyjne, gry, 

scenariusze lekcji czy wideo 

produkowane w ramach projektów 

dostępne są na stronie Akademii 

oraz często również na stronach 

organizacji i instytucji, które realizują 

projekty. 
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http://akademiaorange.pl/projects/


 

Jak korzystać z zasobów na licencjach CC? 

 

Zasoby graficzne 

46 



Flickr.com 

 

Największy zasób fotografii w 

ramach którego znajdziemy prawie 

200 milionów prac opublikowanych 

na licencjach Creative Commons.  
 

Pozwala wygodnie przeszukiwać 

zasoby według rodzajów licencji za 

pomocą strony wyszukiwania 

zaawansowanego lub strony 

specjalnie poświęconej licencjom 

CC. 
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http://www.flickr.com/


Przykłady oznaczeń 
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Flickr CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasoby bazy Flickr 
publikowane na licencjach 

Creative Commons. 
 

Baza pozwala na wyszukiwanie 
zasobów, które mogą być 

zmieniane oraz komercyjne 
wyszukiwanie.  

 

Należy zaznaczyć opcje 
‘Commercial’ oraz ‘For editing’. 

 

 
www.flickrcc.bluemountains.net 
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http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php
http://www.flickrcc.bluemountains.net/


Open Clipart Library 

 
 

Zbiór wolnych (zwykle w 

domenie publicznej lub na 

licencji Creative Commons 

Uznanie Autorstwa) grafik 

wektorowych oraz ikon. 
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http://openclipart.org/
http://openclipart.org/ 


Open Font Library 

 

Biblioteka czcionek, które 

dostępne są wyłącznie na 

wolnych licencjach. 
  

Czcionki możemy pobrać do 

wykorzystania w edytorach 

tekstu czy grafiki, a dzięki 

funkcjom CSS możemy 

wykorzystać je również jako 

webfonts, czyli do projektów 

stron www. 

 

51 

http://openfontlibrary.org/


 

Jak korzystać z zasobów na licencjach CC? 

 

Zasoby wideo 

52 



YouTube.com 

 

Ponad 4 miliony filmów, które 

możemy odnaleźć poprzez edytor 

lub wyszukiwanie 

zaawansowane. 
 

Kanały edukacyjne. 
 

Możliwość oznaczania licencją 

CC dla użytkowników mających 

„dobrą opinię”.  
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http://www.youtube.com/


Vimeo.com 

 
Bardziej profesjonalny               

i artystyczny odpowiednik 

serwisu YouTube.com. 

 

Udostępnia już ponad 1,5 

miliona utworów na wszystkich 

licencjach CC. 
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http://vimeo.com/creativecommons


Blip.tv 

 
 

Serwis wideo nastawiony na 

gromadzenie profesjonalnych 

produkcji. 

 

Oferuje możliwość 

publikowania materiałów na 

licencjach CC. 
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http://blip.tv/


 

Jak korzystać z zasobów na licencjach CC? 

 

Zasoby audio 

56 



Jamendo 

Muzyczny serwis internetowy 

publikujący muzykę na licencjach 

Creative Commons/Free Art 

License.  

Działa od 2005 roku, 

 w swej kolekcji ma 

ponad 350 000 utworów we 

wszelkich możliwych gatunkach,     

z których można 

korzystać za darmo. 
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http://www.jamendo.com/pl/search


Wyszukiwanie 

muzyki  

na licencji CC 

Uznanie Autorstwa 
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Musopen 

 
 

Serwis udostępniający nowe  

i archiwalne nagrania utworów 

kilkuset kompozytorów muzyki 

klasycznej oraz zapisów 

nutowych. 
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https://musopen.org/


Free Music Archive 

Serwis z muzyką dostępną na 

licencjach CC. 

 Poza tysiącami 

utworów Serwis umożliwia 

przeszukiwanie według 

kategorii tematycznych 

oraz obserwowanie kolekcji 

tworzonych przez instytucje 

lub społeczności. 
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http://freemusicarchive.org/


SoundCloud 

  

Serwis służący publikacji              

i promocji muzyki i nagrań 

dźwiękowych. 

Skupia się na wygodzie 

udostępniania materiałów         

i funkcjach 

społecznościowych. 
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https://soundcloud.com/


 

Jak publikować na licencjach CC?  
 

http://creativecommons.org/choose/?lang=pl 
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http://creativecommons.org/choose/?lang=pl
http://creativecommons.org/choose/?lang=pl
http://creativecommons.org/choose/?lang=pl


Wybór właściwych warunków licencji 

Czy zgadzam się na komercyjne 

wykorzystanie swoich dzieł? 

Czy zgadzam się na tworzenie 

utworów zależnych od oryginału,  

a jeśli tak, to czy chcę wymagać od 

użytkowników, aby utwory zależne 

były dostępne na tej samej licencji? 
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www.creativecommons.pl 
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http://www.creativecommons.pl/
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Już nie 3.0? 

Listopad 2013 
 

Dostosowanie do potrzeb rosnącego 

sektora publicznego (coraz częściej 

korzystających z licencji) oraz 

uwzględnienia specyfiki udostępniania 

danych. 
 

Od wersji 4.0 licencje posiadają tylko 

jedną, międzynarodową wersję.  
 

Wszystkie poprzednie wersje licencji będą 

nadal obowiązywać. 
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Zmiany wprowadzone wraz z wersją 4.0 

Licencje mają teraz jedną wersję międzynarodową, ale są nadal 

dostępne w tłumaczeniach na języki tych krajów, w których działają 

oddziały Creative Commons. 
 

Licencje  obecnie obejmują prawa szczególne do baz danych, a które 

nie były uwzględnione we wcześniejszych wersjach – to oznacza, że 

zrzeczenie się określonych praw z pomocą licencji dotyczy także baz 

danych. 
 

Licencje 4.0 zawierają zapisy, na mocy których Licencjodawca zrzeka 

się także ochrony swojego wizerunku, w zakresie w jakim pozwala na 

to miejscowe prawo. 
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http://creativecommons.pl/category/blog/


Zmiany wprowadzone wraz z wersją 4.0 

 

Prostsze uznanie autorstwa: w wersji 4.0 wystarczy podawać 

informacje o autorze i licencji, nie jest wymagane podawanie tytułu 

utworu w informacji licencyjnej – jeśli równocześnie podajemy odnośnik 

do tego strony, na której wraz z utworem znajduje się jego opis. 

Podawanie tytułu jest nadal rekomendowane (we wcześniejszych 

wersjach był to obowiązek). 
 

Możliwość nakazania przez licencjodawcę usunięcia informacji o 

jego autorstwie z określonych kopii utworu lub utworów zależnych – w 

przypadku, gdy nie chce być związany z określonym użyciem jego 

utworu. W wersjach 3.0 to uprawnienie dotyczyło jedynie utworów 

zależnych. 
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Zmiany wprowadzone wraz z wersją 4.0 

 

30 dni na usunięcie naruszeń licencji: od wersji 4.0 naruszenie licencji, 

tak jak wcześniej, oznacza automatyczne wygaśnięcie licencji względem 

licencjobiorcy, który ją naruszył. Licencja zostaje jednak przywrócona 

jeśli w ciągu 30 dni od ustalenia naruszenia zostanie ono naprawione; 
 

Język i struktura licencji zostały znacząco uproszczone (dążenie do 

większej klarowności poprzez tworzenie polskich tłumaczeń licencji). 
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Publikowanie materiałów na licencjach CC 

na stronie internetowej PBP RODN „WOM”  

w Częstochowie 
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http://www.youtube.com/channel/UCVWR_r1U-sdqvbloFA9pdnA?feature=watch


Opis bibliograficzny źródła 

elektronicznego 

 

 

Nazwisko i imię autora. Tytuł [online]. [dostęp 10 

września 2012]. Dostępny w Internecie: 

http://www.biblioteka.womczest.edu.pl 
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Warsztaty 

22 stycznia 2013 r., godz. 9.30  

Wyszukiwanie materiałów na 

licencjach CC do tworzenia plakatów 

multimedialnych w programie 

Glogster. Cz. 1 

Odpłatność – 5 zł 

24 stycznia 2013 r., godz. 9.30 

Tworzenie multimedialnych 

plakatów promocyjnych w 

programie Glogster. Cz. 2 

Odpłatność – 5 zł 
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Dziękuję za uwagę 

 
Materiały wizualne przedstawione w prezentacji 

zostały wykorzystane wyłącznie w celu 

identyfikacji wybranych projektów w sieci Internet. 

Zostały pobrane ze stron www tych projektów. 

 

 

 

 

 

 

Licencje  

Creative Commons w pracy nauczyciela 

by  Agata arkabus and Anna Płusa are  licensed 

under a Creative Commons Uznanie autorstwa – 

Bez utworów zależnych 3.0 Polska  

 

 

 

Kontakt: 
 

Agata Arkabus, Anna Płusa 

arkabus@womczest.edu.pl 

plusa@womczest.edu.pl 

Tel.: 34 360 60 04 wew. 253 
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