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Instrukcja udostępniania prac na licencji 
Creative Commons w Repozytorium 

Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ  
 

 

1. Licencje Creative Commons (CC) 
 
„Creative Commons to licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model 
Wszystkie prawa zastrzeżone zasadą Pewne prawa zastrzeżone – przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują 
różnorodny zestaw warunków licencyjnych  – swobód i ograniczeń. Dzięki temu autor 
może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z 
innymi.” (http://creativecommons.pl) 
 

2. Cztery podstawowe warunki Creative Commons 
 

 

Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, 
przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz 
opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, 
że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. 

 

Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, 
przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz 
opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów 
niekomercyjnych. 

 

Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, 
przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej 
postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone. 

 

Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne 
jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono 
utwór oryginalny. 
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3. Możliwe warianty umów Creative Commons 

 

 

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) 

Wolno Warunki 

Dzielenie się — kopiuj i 
rozpowszechniaj utwór w 
dowolnym medium i formacie. 

Adaptacje — remiksuj, zmieniaj 
i twórz na bazie utworu dla 
dowolnego celu, także 
komercyjnego. 

Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio 
oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały 
dokonane w nim zmiany . 

Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać 
ze środków prawnych lub technologicznych, które 
ograniczają innych w korzystaniu z utworu na 
warunkach określonych w licencji. 

 

 

 

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) 

Wolno Warunki 

Dzielenie się — kopiuj i 
rozpowszechniaj utwór w 
dowolnym medium i formacie 

Adaptacje — remiksuj, zmieniaj 
i twórz na bazie utworu dla 
dowolnego celu, także 
komercyjnego. 

Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio 
oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały 
dokonane w nim zmiany. 

Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, 
przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy 
swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co 
oryginał. 

Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać 
ze środków prawnych lub technologicznych, które 
ograniczają innych w korzystaniu z utworu na 
warunkach określonych w licencji. 
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Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0) 

Wolno Warunki 

Dzielenie się — kopiuj i 
rozpowszechniaj utwór w 
dowolnym medium i formacie. 

Adaptacje — remiksuj, zmieniaj 
i twórz na bazie utworu. 

Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio 
oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały 
dokonane w nim zmiany. 

Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać 
utworu do celów komercyjnych. 

Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać 
ze środków prawnych lub technologicznych, które 
ograniczają innych w korzystaniu z utworu na 
warunkach określonych w licencji. 

 

 

 

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0) 

Wolno Warunki 

Dzielenie się — kopiuj i 
rozpowszechniaj utwór w 
dowolnym medium i formacie. 

Adaptacje — remiksuj, zmieniaj 
i twórz na bazie utworu. 

Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio 
oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały 
dokonane w nim zmiany. 

Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać 
utworu do celów komercyjnych. 

Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, 
przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy 
swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co 
oryginał. 

Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać 
ze środków prawnych lub technologicznych, które 
ograniczają innych w korzystaniu z utworu na 
warunkach określonych w licencji. 
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Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL) 

Wolno Warunki 

Dzielenie się — kopiuj i 
rozpowszechniaj utwór w 
dowolnym medium i formacie 

dla dowolnego celu, także 
komercyjnego. 

Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio 
oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały 
dokonane w nim zmiany. 

Bez utworów zależnych — Remiksując, przetwarzając 
lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno 
rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.  

Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać 
ze środków prawnych lub technologicznych, które 
ograniczają innych w korzystaniu z utworu na 
warunkach określonych w licencji. 

 

 

 

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 
Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) 

Wolno Warunki 

Dzielenie się — kopiuj i 
rozpowszechniaj utwór w 
dowolnym medium i formacie 

Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio 
oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały 
dokonane w nim zmiany. 

Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać 
utworu do celów komercyjnych. 

Bez utworów zależnych — Remiksując, przetwarzając 
lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno 
rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.  

Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać 
ze środków prawnych lub technologicznych, które 
ograniczają innych w korzystaniu z utworu na 
warunkach określonych w licencji. 
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4. Jak wybrać odpowiednią licencję w trakcie deponowania pracy w RE-BUS-ie? 

 

1) Wybierz typ licencji: Creative Commons. 
 

 
  

 

 

 Wybierz warunki udostępnienia pracy: 

a) Licencja CC-BY 
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b) Licencja CC-BY-SA 

 
 

 
 

 

c) Licencja CC-BY-NC 
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d) Licencja CC-BY-NC-SA 

 
 

 
 

e) Licencja CC-BY-ND 
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f) Licencja CC-BY-NC-ND 

 
 

 
 

 

2) Wybierz typ licencji: Licencja Autora. 
 

 
 

 

 
 

Wybór tej licencji spowoduje, że korzystanie z danej pracy będzie możliwe zgodnie z 

właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych 

w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody 

uprawnionego. 
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5. Często zadawane pytania. 

 

1) Skąd mam wiedzieć na jakiej licencji CC jest tekst, który chcę zdeponować? 

Jeśli wydawnictwo publikuje prace korzystając z licencji Creative Commons lub 

innej licencji otwartej, wówczas zazwyczaj taka informacja jest podana na stronie 

czasopisma lub bezpośrednio w tekście. 

 

 

 



 

Instrukcja udostępniania prac na licencji Creative Commons w Repozytorium Uniwersytetu 
Śląskiego RE-BUŚ  

10 

 

Jeśli czasopismo jest indeksowane w bazie Directory of Open Access Journals 

(DOAJ - https://doaj.org), to można tam znaleźć informację o używanej przez 

czasopismo licencji. 

 

W razie wątpliwości, należy zwrócić się z pytaniem do redakcji. 

 

2) Czy własny tekst mogę umieścić na jednej z licencji Creative Commons? 

Tak, o ile majątkowe prawa autorskie nie zostały przekazane wydawcy, Autor 

może opublikować w Repozytorium tekst wskazując wybraną przez siebie licencję 

Creative Commons. 

  

https://doaj.org/
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3) Czy w Repozytorium mogę umieścić teksty opublikowane przez Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego? 

Tak, wszystkie czasopisma wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 

publikowane są na licencji Creative Commons (rodzaj licencji podany jest na 

stronie czasopisma lub w pliku z tekstem). Artykuły można umieszczać w RE-BUS-

ie bezpośrednio po publikacji. 
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Książki wydawane przez Uniwersytet Śląski w można umieszczać w Repozytorium RE-

BUŚ na licencji Creative Commons CC-BY-SA (Uznanie autorstwa - Użycie 

niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0) po upływie 12 miesięcy od ich publikacji. 

Dokładna data wskazująca od kiedy można udostępnić daną książkę, podana jest na 

jej stronie redakcyjnej.  

 


