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Podstawy korzystania z utworów 
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Podstawy korzystania z utworów 

• „Autorstwo” – prawa autorskie osobiste i majątkowe przy 
twórcy 

[transfer własności] 

• Umowa wydawnicza (umowa z wydawnictwem o 
przeniesienie praw) 
– na „wszystkich” lub wybranych polach eksploatacji  

 

• Umowa licencyjna (umowa autora z wydawnictwem) 
– wyłączna lub niewyłączna 

– ograniczona w czasie 

– nieograniczona terytorialnie (na potrzeby internetu) 
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Podstawy korzystania z utworów 

• Umowa licencyjna  
 

– umowa biblioteki na dostęp do elektronicznych baz danych 

 

– warunki korzystania z serwisów społecznościowych („na 
kliknięcie”)  
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Podstawy korzystania z utworów 

Dozwolony użytek 
–prywatny (osobisty) (art. 23 pr. aut.) 
 

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie 
własnego  

użytku osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy  

utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, 
powinowactwa  

lub stosunku towarzyskiego.  

 

–bibliotek (digitalizacja i udostępnianie na terminalach) (art. 28 
pr. aut.) 

  

 Biblioteki mogą: udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek 
systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek, 
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Dozwolony użytek edukacyjny i naukowy 

 
Art. 27  Instytucje naukowe i oświatowe mogą: w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych 

badań korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym 
celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. 

 
[nowe brzmienie] 
 
[wykorzystanie tradycyjne – analogowe] 
Art. 27.1 Instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) mogą na 
potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia 
badań naukowych, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz 
zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów. 

 
[e-learning] 
2. W przypadku publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym korzystanie, o którym mowa w ust. 1, jest dozwolone 
wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, nauczających lub prowadzących badania 
naukowe, zidentyfikowanych przez podmioty wymienione w ust. 1.” 



 
Narzędzia do otwierania treści 
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Regulacje prawne 

• ustawowe 

• „miękkie prawo”  

– rekomendacje 

– otwarte mandaty 

– zarządzenia wewnętrzne 

– wytyczne instytucji 
finansujących badania 

 



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


Sherpa/ROMEO 



Dodatki autorskie (Authors addendum) 
7 Program Ramowy: 
 
Autor zachowuje prawo do: 
umieszczenia w repozytorium instytucjonalnym lub 
tematycznym elektronicznej kopii opublikowanej wersji (jeżeli 
pozwala na to umowa dotycząca publikacji) lub końcowej 
wersji rękopisu (po recenzji) przyjętego do publikacji, z chwilą 
jej opublikowania; 
 
zapewnienia powszechnego i bezpłatnego dostępu do kopii 
elektronicznej za pomocą tego repozytorium: 

– niezwłocznie, jeżeli publikacja naukowa jest publikowana przez 
wydawcę na zasadzie „otwartego dostępu”, tzn. jeżeli jej wersja 
elektroniczna jest także bezpłatnie udostępniana przez wydawcę, 
lub 

– w ciągu [6] [12][1] miesięcy od opublikowania. 

 
Na potrzeby dokumentacji autor zwraca się do wydawcy z 
prośbą o podpisanie egzemplarza tego aneksu oraz 
odesłanie go autorowi. Jeżeli jednak wydawca opublikuje 
artykuł w czasopiśmie lub w innej postaci bez podpisania 
egzemplarza niniejszego aneksu, tego rodzaju publikacja 
oznaczać będzie zgodę wydawcy na warunki określone w 
niniejszym aneksie.  
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Klauzule umowne – umowy 
licencyjne na bazy danych 
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Bezwzględny charakter dozwolonego użytku 

Pr. aut. – programy komputerowe:  
Art. 76. Postanowienia umów sprzeczne z art. 75 

ust. 2 i 3 są nieważne. 
 
Ustawa o ochronie baz danych:  
Art. 7 ust. 4 Postanowienia umowne sprzeczne z 

ust. 1 i 2 są nieważne.  
 
Pr. aut. – utwory: 
??? 



Dozwolony użytek edukacyjny i naukowy 

 
Art. 27  Instytucje naukowe i oświatowe mogą: w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych 

badań korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym 
celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. 

 
[nowe brzmienie] 
 
[wykorzystanie tradycyjne – analogowe] 
Art. 27.1 Instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) mogą na 
potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia 
badań naukowych, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz 
zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów. 

 
[e-learning] 
2. W przypadku publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym korzystanie, o którym mowa w ust. 1, jest dozwolone 
wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, nauczających lub prowadzących badania 
naukowe, zidentyfikowanych przez podmioty wymienione w ust. 1.” 



 
Warunki umów na dostęp do elektronicznych baz danych: rekomendacje 

Pakiety Kursowe (szkoleniowe, naukowe) i rezerwa elektroniczna 
 
 
Proponowana klauzula: Licencjobiorca może włączyć części Materiałów Licencjonowanych do 
drukowanych wersji Pakietów Kursowych i Zasobów Elektronicznych.  
 
[opcjonalnie: Każda taka pozycja powinna posiadać właściwe podanie źródła, wymieniające tytuł oraz 
autora fragmentu oraz prace i wydawcę].  

[opcjonalnie: Kopie takich pozycji winny być usunięte, kiedy nie są one dłużej używane do tychże celów].  
 
Rekomendowana klauzula: Niniejsza Licencja zezwala Licencjonobiorcy i Upoważnionym Instytucjom 
wyłącznie do Celów Edukacyjnych: zapisywać i/lub wieczyście deponować części Materiałów 
Licencyjnych w repozytoriach elektronicznych prowadzonych przez Instytucję i/lub przez 
Upoważnionego Użytkownika w Bezpiecznej Sieci. Dostęp do takich repozytoriów i korzystanie z nich 
będzie ograniczone do Upoważnionych Użytkowników; 
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Pakiety szkoleniowe 

Science – wolno: 

 

 



 
Warunki umów na dostęp do elektronicznych baz danych: rekomendacje 

Prawa autorów  
 
 
Proponowana klauzula: Throughout the term of this Licence, the Licensee, Authorised Institutions and 
their authors shall be permitted free of charge to store articles appearing in the Licensed Material (in 
the form published by the publisher (e.g. PDF)) with a maximal time embargo of one year in an 
(institutional or discipline-specific) repository of their choice and to make them available in Open 
Access.  
 
 
 
Rekomendowana klauzula: W okresie obowiązywania niniejszej Licencji Licencjonobiorca, Upoważnione 
Instytucje i ich autorzy będą mieć prawo do bezpłatnego przechowywania artykułów zawartych w 
Materiałach Licencjonowanych (w formie opublikowanej przez wydawcę (np. PDF)) po okresie embargo 
nie dłuższym niż jeden rok, w repozytorium (instytucjonalnym lub dotyczącym konkretnej dyscypliny) 
według własnego wyboru oraz do udostępniania ich na zasadach Open Access. 
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Prawa autorów 

BMJ Publishing Group w umowie z Bayerische Staatsbibliothek – 
wolno: 

 

 

 

 



Warunki umów na dostęp do elektronicznych baz danych: rekomendacje 

Wymiana naukowa 

Proponowana klauzula: Wolno dystrybuować pojedyncze kopie części Materiałów Licencjonowanych w 

formie drukowanej lub elektronicznej współpracownikom, Upoważnionym Użytkownikom lub 
innym osobom, do celów badań naukowych i wymiany informacji naukowych lub do wykorzystania 
jako podstawa grup dyskusyjnych. 

 
 
 
Rekomendowana klauzula: Kopie papierowe mogą być przekazywane nieupoważnionym użytkownikom 

w tym samym zakresie jak edycje drukowane materiałów pod warunkiem, że celem takiego 
przekazywania jest wymiana informacji naukowych i użytek edukacyjny oraz że nie występują 
korzyści komercyjne. 



Wymiana poprzez serwisy społecznościowe 

Elsevier – wolno: 

 

Nature – zabronione jest: 

 



Otwartość to stan świadomości 
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