
Warsztaty dotyczące otwartego dostępu w sektorze 
publicznym w obszarze nauki, kultury, dziedzictwa 

narodowego i administracji

Kwestie prawne

dr Krzysztof Siewicz
radca prawny



na podstawie „One does not simply walk to Mordor”, Sean Bean jako Boromir w: The Lord of the Rings: The 
Fellowship of the Ring (reż. Peter Jackson, New Line Cinema et al.)



Program szkolenia
1. polityki otwartych danych - w instytucjach nauki, kultury, w administracji 

publicznej;

2. przedmiot prawa autorskiego (utwór a dzieło, utwór a koncepcja, szkic, 
projekt);

3. rodzaje praw autorskich, ograniczenia wynikające z praw osobistych, pola 
eksploatacji w prawach majątkowych;

4. korzystanie z opracowań cudzych utworów; prawo do wizerunku i zasady 
rozpowszechniania wizerunku;

5. ochrona baz danych - prawa sui generis;

6. ochrona danych osobowych, dóbr osobistych i wizerunku

7. przypadki szczególne digitalizacji i udostępniania cyfrowego - utwory 
nieopublikowane, stare fotografie, ochrona osób zmarłych, dokumenty i 
materiały urzędowe, dzienniki i czasopisma, utwory zbiorowe;

8. licencje Creative Commons;

9. zasady odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich;

10.redagowanie umów prawno-autorskich.



Polityki otwartych danych - w instytucjach 
nauki, kultury, w administracji publicznej
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Open Data Pilot
● Future and Emerging Technologies

● Research infrastructures (including e-Infrastructures)

● Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication 
Technologies

● Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and 
Biotechnology: ‘nanosafety’ and ‘modelling’ topics

● Societal Challenge: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 
maritime and inland water research and the bioeconomy - selected topics in the calls 
H2020-SFS-2016/2017, H2020-BG-2016/2017, H2020-RUR-2016/2017 and H2020-
BB-2016/2017, as specified in the work programme

● Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw 
materials – except raw materials

● Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective 
Societies

● Science with and for Society

● Cross-cutting activities - focus areas – part Smart and Sustainable Cities.



  

Horizon 2020 Model Grant Agreement
29.2
Open access to scientific publications
Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any 
user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.
In particular, it must:
(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-
readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed 
manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;
Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data 
needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.
(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at 
the latest:
(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or
(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social 
sciences and humanities) in any other case
(c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that 
identify the deposited publication. [...]







„Deklaracja Polityki Otwartości MHP

Muzeum Historii Polski w ramach działalności wystawienniczej, naukowej i edukacyjnej stawia sobie za cel wykorzystanie 
potencjału technologii cyfrowych do zapewnienia swobodnego dostępu do treści oraz wyeliminowania ekonomicznych i 
technicznych barier, które mogą to utrudniać. Muzeum dąży do jak najszerszego otwarcia zasobów, upublicznienia 
efektów pracy i wdrożenia najwyższych standardów jakości w dziedzinie udostępniania treści, aby wszystkie 
zainteresowane osoby mogły mieć szeroki dostęp do zasobów muzealnych oraz możliwość zaangażowania się w 
działania organizacji. Muzeum stara się w ramach swoich możliwości zapewnić ponowne wykorzystywanie własnych 
zasobów i zbiorów, w szczególności dokumentacji działalności wystawienniczej i promocyjnej, wyników badań, publikacji 
naukowych, materiałów edukacyjnych i książek. Muzeum chroni domenę publiczną i zabiega o stworzenie odpowiednich 
warunków prawnych dla praktyki „re-use”, wykorzystując w tym celu otwarte i wolne licencje Creative Commons.

W ramach Polityki Otwartości Muzeum kierować się będzie następującymi zasadami:

•    Cyfrowe informacje o utworach (metadane) udostępnionych w formie cyfrowej w ramach działań wystawienniczych są 
przekazywane do domeny publicznej przy wykorzystaniu oświadczenia Creative Commons 0.
•    Udostępniane przez Muzeum odwzorowania cyfrowe utworów, do których wygasły prawa autorskie, są udostępniane z 
dbałością o prawidłowe oznaczenie ich przynależności do domeny publicznej za pomocą Public Domain Mark. Intencją 
Muzeum jest przeciwdziałanie praktykom zawłaszczania domeny publicznej i ułatwianie ponownego wykorzystania 
należących do niej materiałów.
•    Muzeum zmierza do publikowania tworzonych przez siebie materiałów z wykorzystaniem wyłącznie otwartych 
formatów umożliwiających automatyczne przetwarzanie.     
•    Materiały edukacyjne, naukowe i popularyzatorskie będące przedmiotem prawa autorskiego są w miarę możliwości 
publikowane na otwartych licencjach Creative Commons z preferencją dla wykorzystania licencji wolnych.

Wdrożenie zasad Polityki Otwartości umożliwi Muzeum oraz odbiorcom jego działalności szerokie i efektywne 
użytkowanie, rozpowszechnianie i rozwijanie zasobów posiadanych przez Muzeum oraz tworzonych lub finansowanych z 
jego środków. Zastosowanie zasad publikacji utworów na wolnych licencjach oraz określonych standardów technicznych 
ich udostępniania zwiększą skuteczność działań Muzeum oraz będą służyć indywidualnym i instytucjonalnym odbiorcom 
tej działalności.

Przyjęcie Polityki Otwartości wpisuje się w publiczną misję muzeum jako narodowej instytucji kultury. Jest ono także 
znakiem dojrzałości i rozwoju organizacji. Wraz z wdrożeniem Polityki Otwartości – poprzez wyeliminowanie barier 
związanych między innymi z dystansem fizycznym, ograniczeniami prawnymi i technicznymi dla ponownego 
wykorzystania zasobów – Muzeum poszerza grono odbiorców działalności i użytkowników zasobów, na przykład o osoby 
niepełnosprawne oraz zamieszkujące w oddalonych ośrodkach w kraju i za granicą.” (
http://muzhp.pl/pl/c/1526/deklaracja-polityki-otwartosci-mhp) 

http://muzhp.pl/pl/c/1526/deklaracja-polityki-otwartosci-mhp




… Jednocześnie od początku pracowaliśmy nad otwieraniem zasobów Zachęty. 
Jedną z najważniejszych decyzji był wybór narzędzia, za pomocą którego 
materiały miały być udostępniane. W związku z coraz większą popularnością i 
czytelnym przekazem zdecydowaliśmy się na udostępnianie z użyciem licencji 
Creative Commons.

Przyglądając się ogromowi naszych zasobów, zdaliśmy sobie sprawę, że 
„uwalnianie” już istniejących materiałów będzie procesem bardzo 
czasochłonnym. Stąd wyniknęła decyzja o działaniach dwutorowych: przede 
wszystkim myślimy przyszłościowo i w przypadku wszystkiego, co 
zamawiamy/kupujemy/pozyskujemy od 2011 roku już na początkowym etapie 
negocjowania umów wprowadzamy zagadnienia licencji CC, a równocześnie 
staramy się otwierać starsze zasoby, sprawdzając, do czego posiadamy prawa. 
Kieruje nami poczuci misji, przekonanie, że jako instytucja publiczna powinniśmy 
dzielić się tym, co powstaje za publiczne pieniądze. Z drugiej strony, jako galeria 
zajmująca się sztuką współczesną mamy do czynienia z dziełami, przed którymi 
jeszcze wiele lat zanim przejdą do domeny publicznej. W związku z tym staramy 
się prowadzić jak najszerszy dialog, przekonywać twórców do wolnych licencji, 
pokazywać dobre strony i korzyści płynące z takiej formy udostępniania. Czasem 
oczywiście musimy przyjąć kompromis — pozostając przy licencjach Creative 
Commons wprowadzamy ograniczenia takie, jak użycie niekomercyjne czy brak 
zgody na tworzenie dzieł zależnych. … (
http://zacheta.art.pl/pl/o-nas/otwarta-zacheta) 

http://zacheta.art.pl/pl/o-nas/otwarta-zacheta




USTAWA
z dnia 25 lutego 2016 r.

o ponownym wykorzystywaniu informacji 
sektora publicznego



Przedmiot prawa autorskiego (utwór a dzieło, 
utwór a koncepcja, szkic, projekt);



Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony 
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
…
2^1. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; 
nie są objęte
ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania 
oraz koncepcje
matematyczne.
3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili 
ustalenia, chociażby
miał postać nieukończoną.
...



Rodzaje praw autorskich, ograniczenia 
wynikające z praw osobistych, pola 

eksploatacji w prawach majątkowych

Ochrona danych osobowych, dóbr 
osobistych i wizerunku



Rodzaje praw autorskich

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

Prawa zależne

 rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od 
zezwolenia twórcy utworu pierwotnego



Korzystanie z opracowań cudzych utworów; 
prawo do wizerunku i zasady 
rozpowszechniania wizerunku



  

Plac PCK, widok na ulicę Warszawską, lata 60-te
zdjęcie dostarczyła Pani Teresa Marczak-Sienkiewicz

http://www.it.mragowo.pl/gallery,mragowo-po-1945-roku,51,pl.html



  

Art. 81 prawa autorskiego

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na 
nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie 
nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę 
za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w 
związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w 
szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.



  

Art. 23 kodeksu cywilnego

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, 
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 
tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość 
naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają 
pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony 
przewidzianej w innych przepisach.



  

Art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych

1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie 
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której 
tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w 
szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo 
jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy 
fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub 
społeczne.

3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie 
tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, 
czasu lub działań.



  

Ochrona baz danych - prawa sui generis



  



  



  



  



  



  

podmiot A

podmiot E

podmiot B

podmiot C

podmiot 
D



  

pr. aut pr. aut.
wizerunek

Informacje sektora 
publicznego

sui generis



  



  



  



  

przypadki szczególne digitalizacji i 
udostępniania cyfrowego - utwory 

nieopublikowane, stare fotografie, ochrona 
osób zmarłych, dokumenty i materiały 

urzędowe, dzienniki i czasopisma, utwory 
zbiorowe



  



  

prawo do pierwszego udostępniania utworu 
publiczności



  

Art. 16 prawa autorskiego

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste 
chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się 
lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1) autorstwa utworu;

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo 
do udostępniania go anonimowo;

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego 
wykorzystania;

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu 
publiczności;

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.



  

Zdjęcie Pawła Jasienicy z kartoteki UB



  

materiały i dokumenty urzędowe



  

Art. 4 prawa autorskiego

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;

2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

4) proste informacje prasowe.



  Plan PCK 1968 r. zdjęcie dostarczyła Pani Teresa Marczak-Sienkiewicz
http://www.it.mragowo.pl/gallery,mragowo-po-1945-roku,51,pl.html



  

utwór sfotografowany



  
http://www.muzeum.mpk.lodz.pl/wystawy/Wystawa%20lata%2050%20-
1/Akademie/5-05_05.jpg



  

Art. 1 prawa autorskiego

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia 
(utwór).



  

Art. 3 prawa autorskiego z 14 czerwca 1926 r. (do 31 lipca 1952 r.)

Prawo autorskie do utworów fotograficznych lub otrzymanych w 
podobny do fotografji sposób istnieje pod warunkiem, że 
zastrzeżenie wyraźne uwidoczniono na odbitkach. Na odbitkach 
fotograficznych i reprodukcjach, otrzymywanych w podobny do 
fotografji sposób, na filmach, a także na nutach dla mechanizmu, 
na walcach fonograficznych i tym podobnych przyrządach, 
odtwarzających utwór w sposób mechaniczny, należy uwidocznić 
rok zdjęcia lub przeniesienia. W braku podania roku prawo 
autorskie do takich utworów wtedy tylko ma skutek przeciw 
osobom trzecim, jeżeli wiedziały, że czas trwania prawa 
autorskiego jeszcze nie upłynął.



  

Art. 2 prawa autorskiego z 31 lipca 1952 r. (do 24 maja 1994 r.)

§ 1. Utwór, wykonany sposobem fotograficznym lub do fotografii podobnym, jest 
przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli na utworze uwidoczniono wyraźnie zastrzeżenie 
prawa autorskiego.

§ 2. Na filmach oraz odbitkach i reprodukcjach, otrzymanych sposobem fotograficznym 
lub do fotografii podobnym, należy uwidocznić rok wykonania utworu, na nutach zaś dla 
mechanizmu, walcach i innych przyrządach odtwarzających mechanicznie utwór 
dźwiękowy – rok przeniesienia.

§ 3. W braku uwidocznienia daty prawo autorskie do utworów, o których mowa w §§ 1 i 2, 
ma skutek przeciwko osobom trzecim tylko wówczas, gdy wiedziały, że czas trwania 
prawa autorskiego jeszcze nie upłynął.

Art. 5. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

...

3)   … reporterskie zdjęcia fotograficzne,

...



  Słowo Polskie - rok III. Numer 46
http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/docmetadata?

id=1889



  

proste informacje prasowe
utwór zbiorowy



  

Art. 11 prawa autorskiego

Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w 
szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, 
przysługują producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych 
części mających samodzielne znaczenie – ich twórcom. 
Domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo 
do tytułu.



redagowanie umów, licencje Creative 
Commons



obowiązek wymienienia pól eksploatacji

zakaz rozporządzania na nieznanych polach eksploatacji

„domniemanie” prawa do wynagrodzenia

„domniemanie” zachowania prawa do zezwalania na 
wykonywanie prawa zależnego oraz zakaz czynienia zmian

forma pisemna pod rygorem nieważności dla przeniesienia praw

brak wyraźnego postanowienia o przeniesieniu to udzielenie 
licencji

„domniemanie” udzielenia licencji na 5 lat; konsekwencje 
udzielenia licencji na czas określony dłuższy niż 5 lat



Wolne licencje

















Zasady odpowiedzialności



  



  



  



  



  





Art. 79. 1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe 
zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła 
te prawa:
1)   zaniechania naruszania;
2)   usunięcia skutków naruszenia;
3)   naprawienia wyrządzonej szkody:
a)  na zasadach ogólnych albo
b)  poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości 
odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy 
naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego 
wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby 
należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na 
korzystanie z utworu;
4)   wydania uzyskanych korzyści.
2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, 
uprawniony może się domagać:
...



Dziękuję za uwagę
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