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Za domenę publiczną uznajemy dobro wspólne: zbiór 
utworów, z których każdy może korzystać bezpłatnie  
i wyłącznie z ograniczeniami wynikającymi z autorskich 
praw osobistych, ponieważ wygasły już do nich autorskie 
prawa autorskie majątkowe, bądź też utwory te nigdy nie 
były przedmiotem prawa autorskiego.

zob. więcej: http://centrumcyfrowe.pl/infografika-o-prawie-autorskim/

Utwory z domeny publicznej mogą być swobodnie 
udostępniane i rozpowszechniane bez ograniczeń 
wynikających z majątkowych praw autorskich. Umożliwia 
to każdemu (indywidualnie i instytucjom) swobodne ich 
przetwarzanie niezależnie od celu (komercyjnego bądź 
nie). 
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CZYM  JEST  DOMENA  
PUBLICZNA?

Przeniesienie  do  domeny  publicznej.  
Crea6ve  Commons  Zero

CO  TO  OZNACZA?



W wypadku większości utworów, prawa autorskie 
majątkowe wygasają 70 lat po śmierci autora. Oznacza to, 
że po upływie tego czasu możemy te zasoby swobodnie 
wykorzystywać, pamiętając o tym, że wciąż obowiązują 
prawa osobiste, co oznacza, że korzystając z utworu 
powinniśmy podpisać autora.

 
Status prawnoautorski posiadanego utworu można ustalić 
przy pomocy schematu dostępnego tutaj: http://
ngoteka.pl/bitstream/handle/item/331/info-3.png?
sequence=1 

Posiadając prawa do utworu, możemy zdecydować o tym, 
w jaki sposób chcemy go udostępnić. Możemy skorzystać 
z licencji Creative Commons, aby określić warunki, na 
jakich dzielimy się utworem z jego potencjalnymi 
odbiorcami i użytkownikami.

zob. http://centrumcyfrowe.pl/infografika-o-prawie-autorskim/

Na temat licencji Creative Commons możesz przeczytać 
tutaj: http://creativecommons.pl/ 
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KIEDY  UTWÓR  PRZECHODZI  
DO  DOMENY  PUBLICZNEJ?

JAK  USTALIĆ  STATUS  
UTWORU?

UDOSTĘPNIANIE



Posiadając prawa do utworu możemy nie tylko dzielić się 
nim stosując jedną z licencji Creative Commons, ale także 
przenieść utwór do domeny publicznej bez konieczności 
oczekiwania aż upłynie określony w prawie okres ochrony 
(70 lat). Do tego służy mechanizm Creative Commons 
Zero. 

zob. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

Mechanizm Creative Commons Zero to narzędzie dla 
twórców, którzy chcą dać innym jak największą swobodę 
w rozpowszechnianiu, modyfikowaniu i ponownym 
wykorzystywaniu ich utworów. Oznaczając swój utwór 
znakiem Creative Commons Zero autorzy zrzekają się 
praw autorskich, pokrewnych i powiązanych (takich, jak 
prawa do baz danych) w maksymalnym zakresie 
dozwolonym przez prawo obowiązujące w danym kraju. 

Symbol Creative Commons Zero sygnalizuje, że utwór 
przeniesiono do domeny publicznej.

Mechanizm Creative Commons Zero jest szczególnie 
ważny dla instytucji kultury, które udostępniając swoje 
zdigitalizowane zasoby, współpracują z portalem 
Europeana. 

Dzięki niemu metadane opisowe (będące utworem w 
rozumieniu prawa autorskiego) agregowane do portalu, 
mogą być wykorzystywane bez jakichkolwiek ograniczeń.
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CZY  MOŻLIWE  JEST  
PRZENIESIENIE  UTWORU  DO  
DOMENY  PUBLICZNEJ?

PO  CO  INSTYTUCJOM  
MECHANIZM  CC  0?  

CZYM  JEST  CREATIVE  
COMMONS  ZERO?



Metadane opisowe to rozbudowane informacje o utworze, 
wykraczające poza podstawowe dane (czyli imię i 
nazwisko autora, tytuł, data powstania). Mogą to być 
opisy tego, co przedstawia dany utwór, techniki, jaką 
został wytworzony, a także zawierać elementy 
interpretacji. Są to takie informacje, które mogłyby zostać 
uznane za utwór w świetle prawa autorskiego.

Sytuacja, w której konieczne jest uznanie autorstwa do 
takiego utworu, jak przykładowy opis obrazu, utrudnia 
pracę nad dużymi zestawami danych, np. zbiorami 
metadanych.

metadane

cyfrowe odwzorowanie utworu

zob. Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez 
internet, publikacja dostępna: http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/

Prawne_aspekty_digitalizacji_i_udostepniania_NIMOZ_2014.pdf

Przeniesienie metadanych do domeny publicznej przy 
pomocy mechanizmu CC Zero gwarantuje, że wszyscy 
zainteresowani pracą na danych dotyczących 
udostępnianych kolekcji będą mogli robić to swobodnie, 
bez dodatkowych ograniczeń. 
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CZYM  SĄ  METADANE  
OPISOWE?

DLACZEGO  WARTO   
UŻYĆ  W  STOSUNKU    
DO  NICH  CC  0?

CO  DAJE  MECHANIZM  CC  0?
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Opracowanie  przygotowane  przez  zespół  Centrum  Cyfrowego  w  składzie:  

Aleksandra  Janus,  Kamil  Śliwowski,  Klaudia  Grabowska,  Ewa  Majdecka,  

Źródło  zdjęcia  na  okładce:  Flickr,  State  Library  of  New  South  Wales,  

hRps://www.flickr.com/photos/statelibraryofnsw/16101697268/in/album-‐72157647982624734/  

Ikona  użyta  w  publikacji  została  stworzona  przez  icon  54  z  The  Noun  Project.  

Wydawca:    

Warszawa  2016  

Publikacja  udostępniona  na  licencji  Crea%ve  Commons  Uznanie  autorstwa  Na  tych  samych  warunkach.  
Pewne  prawa  zastrzeżone  na  rzecz  autorów  oraz  Centrum  Cyfrowego.  

Pełna  treść  licencji  dostępna  pod  adresem:  hRp://crea6vecommons.org/licenses/by-‐sa/3.0/pl/  

Publikacja  dostępna  pod  adresem:  hRp://centrumcyfrowe.pl/domena-‐publiczna-‐udostępnianie  

Dofinansowano  ze  środków  European  Union  Intellectual  Property  Office  (EUIPO)


