
Otwarte zasoby oraz licencje Creative Commons

Jak za darmo i legalnie wykorzystać zasoby w realizacji projektu 

z zakresu edukacji kulturowej

Kamil Śliwowski  / otwartezasoby.pl



Pytania, na które szukamy odpowiedzi:

1. Co muszę wiedzieć o prawie autorskim aby 

bezpiecznie wykorzystać zasoby z sieci?

2. Do czego przydają się licencje Creative 

Commons i domena publiczna w edukacji 

kulturalnej?

3. Jak wyszukać i wykorzystać materiały 

graficzne/wideo/muzyczne, które można 

bezpiecznie publikować?



1.
Co muszę wiedzieć o prawie autorskim 

aby bezpiecznie korzystać i efektywnie 

publikować?



Jak podpiszesz swój utwór?

Na co pozwolisz 

odbiorcom by mogli 

zrobić z Twoim 

utworem?

Czego oczekujesz od 

nich w zamian?



Twój własny utwór



Każdy “przejaw działalności twórczej, o charakterze 

indywidualnym” (także program komputerowy) jest 

chroniony przez prawo autorskie automatycznie tzn. 

autorowi/autorce przysługują prawa i możliwość 

dysponowania swoim dziełem, decydowania o tym czy i jak 

będzie dalej dostępne.

Prawo autorskie nie chroni m.in. idei, pomysłów i 

tematów badawczych, proste elementy jak tabele, typowe 

rysunki, dokumentów urzędowych, znaków i symboli 

państwowych, prostych informacji prasowych, 



Aut. Geralt, CC Zero, Pixabay





Chroniony jest wyłącznie sposób wyrażenia.

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili 

ustalenia, niezależnie od spełnienia jakichkolwiek 

formalności.



Rozpoznanie (atrybucję) gwarantują autorom 

prawa autorskie osobiste, które są wieczne i 

niezbywalne.

Wykorzystanie chronionego utworu jest ograniczone i w 

większości sytuacji np. gdy chcemy taki utwór 

rozpowszechniać, przerabiać, wykorzystać w książce, 

innym utworze czy podczas warsztatu musimy uzyskać 

odpowiednią zgodę od autora lub osoby posiadającej 

prawa autorskie majątkowe do niego. Prawa majątkowe 

są ograniczone w czasie.



Co zatem mogę zrobić z utworem z sieci?



Zgoda lub zakup praw od posiadacza praw



Serwis Ninateka Edu oferuje szerszy legalny dostęp, ale nie może dać prawa do wykorzystania tych 

utworów poza dozwolonym użytkiem publicznym.



Dozwolony użytek



W ramach dozwolonego użytku publicznego instytucje 

oświatowe mogą korzystać z już rozpowszechnionych 

utworów w celach dydaktycznych. Nie mogą jednak ich 

rozpowszechniać poza bezpośrednim gronem odbiorców 

swoich działań. 

Wyjątek dotyczy instytucji (szkoły, przedszkola, uczelni, 

ośrodki doskonalenia nauczycieli) i zakresu realizacji przez 

niej celów dydaktycznych. 

Nie dotyczy działań w sieci, trenerów/ek, domów kultury, 

organizacji pozarządowych, wydarzeń organizowanych nie 

tylko dla uczniów.



Dozwolony użytek publiczny- wybrane przywileje, związane z 

działalnością bibliotek i archiwów. 

1. Udostępniania nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań 

statutowych, egzemplarzy utworów rozpowszechnionych.

2. Sporządzania lub zlecania sporządzania egzemplarzy 

rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania 

lub ochrony własnych zbiorów.

3. Udostępniania zbiorów dla celów badawczych lub 

poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu 

informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych 

jednostek.



Cytat



- rozpoznawalny

- wyraźnie oznaczony co do autorstwa i źródła

- musi być uzasadnione celem (ma służyć wyjaśnianiu 

lub nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom gatunku 

twórczości)

- pełni funkcję pomocniczą, służy uzupełnieniu i 

wzbogaceniu dzieła, nie może go natomiast zastępować, ani 

tworzyć jego zasadniczej konstrukcji.     

- Nie jest jednoznacznie określona dopuszczalna 

wielkość cytatu. 



2.
Do czego przydają się licencje Creative 

Commons i domena publiczna w 

edukacji kulturalnej?



1. Domena publiczna



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







* 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

commons.wikimedia.org/wiki/Category:Czes%C5%82aw_Mi%C5%82osz
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/




Więcej na temat licencji Creative Commons: http://creativecommons.pl

http://creativecommons.pl/












Creative Commons Uznanie autorstwa:

M.in. Bank Światowy, Fundacja Orange, 

MSZ Polska Pomoc, Muzuem Historii Polski, Małopolski 

Instytut Kultury, Instytut Kultury

Miejskiej w Gdańsku, 

Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych 

samych warunkach:

M.in. Wikipedia, Wikimedia Commons, Fundacja 

Nowoczesna Polska, Fundacja Batorego,

Wymagane: Horyzront 2020, Edukacja Kulturalna MKiDN, 

Rekomendowane: POWER, Erasmus+, Fundacja

Bill&Melinda Gates.



3.
Jak wyszukać i wykorzystać materiały 

wideo/graficzne/ muzyczne, które 

można bezpiecznie publikować i 

zmieniać?



https://giphy.com/channel/kasliwowski
https://giphy.com/channel/kasliwowski


Jak znaleźć otwarte zasoby?

Wyszukiwanie zaawansowane w Google

https://www.google.pl/advanced_search

https://www.google.pl/advanced_search


Wyszukiwarka zdjęć na licencji CC Zero

https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Wyszukiwarka zdjęć Flickr

https://www.flickr.com/creativecommons

https://www.flickr.com/creativecommons


Wyszukiwanie w Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

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/

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

https://www.flickr.com/photos/atoach/3966639525/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


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

modyfikacja (opisy) aut. Kamila Śliwowskiego. 

Podpis dla użycia z modyfikacją (utwór zależny)

Dodanie opisów, 

tłumaczenie etc.

to tworzenie utworu 

zależnego. 

https://www.flickr.com/photos/atoach/3966639525/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Przykłady otwartych zasobów

4.



Wolne Lektury, biblioteka cyfrowa lektur szkolnych, domena publiczna + CC BY-SA

https://wolnelektury.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Pistacja.tv, wideo z lekcjami matematyki na YouTube, na licencji CC BY.

http://pistacja.tv/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl


Blog nauczycielski Asi Krzemińskiej (porady, zdjęcia) zakreconybelfer.blogspot.com na lic. CC BY-SA

http://zakreconybelfer.blogspot.com/


Portal zasobów wiedzy dla nauczycieli Scholaris.pl

http://scholaris.pl/


Widok cyfrowych obiektów z domeny publicznej w Rijskstudio, Muzeum RIjks, 
https://www.rijksmuseum.nl/en domena publiczna.

https://www.rijksmuseum.nl/en


Prawopodobnie już używacie masy otwartych zasobów, nawet nieświadomie.

MIT AppInventor, strona z oprogramowanie do budowy aplikacji w szkołach CC BY-SA

http://appinventor.mit.edu/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Perliger Archive, strona z materiałami wideo z domeny publicznej.

https://archive.org/details/prelinger


Katalog zasobów na licencjach CC oraz z domeny publicznej Otwarte Zasoby

http://otwartezasoby.pl/

http://otwartezasoby.pl/
http://otwartezasoby.pl/
http://otwartezasoby.pl/


W razie wątpliwości: Fundacja Nowoczesna Polska i Koalicja Otwartej Edukacji oferują darmowy dużur 

telefoniczny i mailowy prawnika co poniedziałek, a Fundacja Legalna Kultura porady na stronie.

http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/
http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/
http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/
http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/


Dzięki!

Prezentacja: otwartezasoby.pl/prezentacja

Kontakt: kamil@creativecommons.pl

@kasliwowski

Ikony na lic. CC BY, aut. Oliver.

Tę prezentację możesz:

http://otwartezasoby.pl/prezentacja/
mailto:kamil@creativecommons.pl
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl
https://dribbble.com/olivers

