
  

Otwarty dostęp a prawa autorskie

dr Krzysztof Siewicz
radca prawny



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

pośrednik

otwarta licencja

osobna umowa osobna umowa



  

licencje
wzorce umowne

nieodpłatne
niewyłączne

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
na wszystkich polach eksploatacji

szerokie wyłączenie odpowiedzialności

ew. zakaz korzystania do celów komercyjnych
ew. brak zezwolenia na korzystanie i 

rozporządzanie opracowaniami



  

licencje
wzorce umowne

nieodpłatne
niewyłączne

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
na wszystkich polach eksploatacji

szerokie wyłączenie odpowiedzialności

także do celów komercyjnych
z zezwoleniem na korzystanie i rozporządzanie 

opracowaniami



  

otwarte licencje

wolne licencje



  

otwarte licencje

wolne licencje

Minimalne ograniczenia 
wolności użytkownika:
● klauzule uznania 

autorstwa
● klauzule 

copyleft/sharealike



  

obowiązki licencjobiorcy













Slajd bez żadnych przydatnych 
informacji

● Ten slajd służy tylko do wypełnienia przerwy 
pomiędzy poprzednim slajdem a następnym 
(który pojawi się po przerwie)
● Nie ma potrzeby notowania informacji z tego 
slajdu

● Tego nie będzie na teście

źródło: internet



  



  

rodzaj umowy z 
autorem

możliwości wydawcy możliwości twórcy

przeniesienie praw przenoszenie praw (!),
udzielanie licencji,
udostępnianie

dozwolony użytek

licencja (niewyłączna) z 
prawem do 
sublicencjonowania

udzielanie (sub)licencji,
udostępnianie

przenoszenie praw (!), 
udzielanie licencji, 
udostępnianie

licencja (niewyłączna) 
bez prawa 
sublicencjonowania

udostępnianie przenoszenie praw (!), 
udzielanie licencji, 
udostępnianie



  

1. nabywanie licencji niewyłącznej z prawem do 
udzielania sublicencji serwisom takim jak bazy 
publikacji naukowych

2. nabywanie uprawnień i licencja zwrotna dla autora 
(preprinty i ew. też postprinty)

3. uzyskiwanie wyłącznie licencji CC



  

- forma pisemna przy umowach przenoszących i 
wyłącznych
- specyfikacja pól eksploatacji
- wynagrodzenie
- czas trwania przy umowach licencyjnych
- zgoda na udzielanie sublicencji
- konsekwencje uzyskania oraz udzielenia licencji CC



  

Autorskie prawa majątkowe

● korzystanie i rozporządzanie 
utworem na wszystkich polach 
eksploatacji

● prawo do wynagrodzenia

● zbywalne

● ograniczone czasowo

Autorskie prawa osobiste

● więź twórcy z utworem (autorstwo, 
oznaczanie autorstwa, 
integralność, nadzór nad 
sposobem korzystania, 
decydowanie o udostępnieniu)

● niezbywalne

● nieograniczone czasowo



●Danilo, users symbol, https://openclipart.org/detail/215499/users
●Danilo, voice, https://openclipart.org/detail/215500/voice (zmodyfikowany)
●Alessandro, Matrioska, https://www.flickr.com/photos/obliot/5343184849, CC 
BY 2.0
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