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 KOMUNIKACJA NAUKOWA  

    

 Komunikacja naukowa to przekaz w postaci 

tradycyjnych, m.in. książek i czasopism naukowych 

(recenzowanych), jak też przy użyciu nowych mediów 

w formie e-booków, elektronicznych czasopism, 

repozytoriów, blogów dziedzinowych i portali 

społecznościowych dla ludzi nauki.  
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KOMUNIKACJA NAUKOWA A PRAWO AUTORSKIE 

  

 Komunikacja naukowa wymaga znajomości 

przepisów prawa autorskiego, gdyż naukowcy  

rejestrują swoje badania w formie publikacji; 

zawierają umowy wydawnicze i licencyjne na 

opublikowanie ich utworów (repozytoria, 

biblioteki cyfrowe). 
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PRZEDMIOT OCHRONY W PRAWIE AUTORSKIM 

 

 Utwór: „Przedmiotem prawa autorskiego jest 
każdy przejaw działalności twórczej o 
indywidualnym charakterze, ustalony w 
jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu wyrażenia.” 

 Artykuł 1. 2. prawa autorskiego, wśród rezultatów 
twórczej działalności człowieka wymienia utwory 
naukowe.  
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DEFINICJA UTWORU NAUKOWEGO WEDŁUG 

DOKTRYNY 

 Brak ustawowej definicji utworu naukowego wypełnia 
definicja uznanych przedstawicieli nauki prawa 
autorskiego: Utwory  naukowe stanowią rezultat 
naukowego procesu poznawczego i w swej podstawowej 
funkcji komunikacyjnej są zorientowane nie „na siebie”, 
jak utwory artystyczne, lecz na przedstawienie 
obiektywnie istniejącej rzeczywistości . Obiektywnie 
istniejące zjawiska nie są w swej istocie „stwarzane” 
przez twórcę, lecz jedynie przedstawiane.  

 (Janusz Barta i Ryszard Markiewicz)  
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OCHRONA PRAWNA TWÓRCY 

  

 Z chwilą stworzenia oraz ustalenia utworu 

twórca podlega przepisom prawa autorskiego. 

 Przejaw działalności twórczej liczy się od chwili 

jego ustalenia i uzewnętrznienia, czyli gdy utwór 

jest możliwy do odczytania, obejrzenia lub 

usłyszenia przez inne osoby.  
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NAUKOWIEC JAKO TWÓRCA 

 Rozwój mediów pozwolił na szybki dostęp do 
najnowszych wyników badań publikowanych w 
Internecie, otworzył nowe możliwości przed 
komunikacją naukową oraz przyczynił się do 
rozwoju badań naukowych i dydaktyki (e-learning).  

 Ludzie nauki stają się twórcami publikacji 
(tradycyjnych i elektronicznych) oraz 
użytkownikami Sieci. Podlegają ochronie prawa 
autorskiego jako twórcy oraz muszą przestrzegać 
jego zasad jako użytkownicy utworów innych 
autorów. 
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REGULAMINY UCZELNI WYŻSZYCH 

 

 Zgodnie z  art. 86c ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym, senat uchwala regulamin zarządzania 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, który 
określa w szczególności: 

 
 prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i 

doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i 
praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, 

 

 zasady wynagradzania twórców, 

 

 zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do 
komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych. 
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KATALOG UTWORÓW UZNAWANYCH ZA  

NAUKOWE (WEDŁUG REGULAMINÓW UCZELNI) 

 

 prace magisterskie, rozprawy doktorskie, rozprawy habilitacyjne,  

 monografie, recenzowane artykuły,  

 prace twórcze oparte na oryginalnym materiale eksperymentalnym 
lub wnoszące nowe oryginalne wyniki badawcze,  

 programy komputerowe, bazy danych,  

 podręczniki, skrypty, materiały e-learningowe,  

 programy studiów, sylabusy, programy zajęć, ekspertyzy, 

  utwory audiowizualne i fotograficzne. 
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CO NIE PODLEGA OCHRONIE 

    Biorąc pod uwagę twórczość naukową, nie są 

objęte ochroną: 

 odkrycia, idee, procedury, metody i zasady 

działania, koncepcje matematyczne (art. 1.2 

ustawy). 

 Spod ochrony prawno-autorskiej wyłączone są 

utwory, które znalazły się w domenie 

publicznej.  
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DOZOWOLONY UŻYTEK CHRONIONYCH 

UTWORÓW 

 Dozwolony użytek  tzw. „licencja ustawowa”(art.23 ustawy) 
daje prawo do nieodpłatnego korzystania, z wcześniej 
rozpowszechnionego przez twórcę utworu, na własny 
(bliskiego grona osób) niekomercyjny użytek bez zezwolenia 
twórcy. Tzw. dozwolony użytek osobisty, daje prawo każdej 
osobie do wyłącznie jednej kopii. Brak regulacji dot. objętości 
kopiowanego utworu, umożliwia kopiowanie egzemplarza 
utworu (np. książki) w całości. 

 Przepisy o dozwolonym użytku publicznym, obejmują szeroką 
publiczność użytkowników, wiążą się z działalnością instytucji 
publicznych (np. wypożyczanie książek przez biblioteki). Art. 
24 ust.2 zezwala na odbiór w miejscu publicznym, 
nadawanych przez posiadaczy urządzeń RTV utworów, jeśli 
nie łączy się to z osiąganiem korzyści majątkowych;  
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KOMUNIKACJA NAUKOWA PO NOWELIZACJI 

PRAWA AUTORSKIEGO  

 Przepisy tzw. "dużej nowelizacji" (ustawy z dnia 11 
września 2015 r., o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych - obowiązujące od stycznia 2016 roku) 
dotyczą: 

  kwestii rozszerzenia dozwolonego użytku 
informacyjnego, zezwalającego każdemu 
na korzystanie z przemówień publicznych, 
wykładów oraz kazań, w granicach uzasadnionych 
celem informacji (art. 261ustawy);  
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DOZWOLONY UŻYTEK EDUKACYJNY  

 Na potrzeby dydaktyczne lub w celu badań naukowych, 
"instytucjom oświatowym" (szkołom, uczelniom, jednostkom 
naukowym PAN (jeśli prowadzą studia doktoranckie, 
podyplomowe lub prezentują inne formy kształcenia), 
przysługuje prawo do bezpłatnego (i bez zgody w formie 
licencji), wykorzystania rozpowszechnionych utworów 
(filmów, książek czy artykułów prasowych) oraz 
zwielokrotniania drobnych utworów lub fragmentów 
większych utworów w procesie nauczania (art. 28 ustawy). 

 Dozwolony użytek edukacyjny umożliwia  korzystanie z tzw. e-
learningu (oraz zwielokrotnianie materiałów edukacyjnych) 
przez instytucje edukacyjne, pod warunkiem, że uczestnicy 
nie będą anonimowi (podlegać będą identyfikacji np. poprzez 
login lub e-mail).  
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POSZERZONE PRAWO CYTATU    

 

 Po nowelizacji wolno przytaczać w utworach 

stanowiących samoistną całość, urywki 

rozpowszechnionych utworów oraz 

rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory 

fotograficzne lub drobne utwory w całości, w 

zakresie uzasadnionym celami cytatu 

(wyjaśnianie, polemika, nauczanie) . 
(art. 2919  ustawy) 
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KORZYSTANIE Z UTWORÓW OSIEROCONYCH  

 
 Dzieła osierocone - utwory objęte prawami 

autorskimi, których autorzy nie są znani i brak 
informacji o osobach posiadających majątkowe 
prawa autorskie do utworu. Utwory te (m. in. 
książki czasopisma, plakaty, utwory muzyczne, 
filmy) znajdują się w zbiorach bibliotek, archiwów, 
muzeów  i innych instytucji kultury. Obecnie 
wymienione instytucje mogą digitalizować te 
utwory i udostępniać na życzenie, w Internecie lub 
na podstawie umowy licencyjnej zawartej z OZZ 
(art. 355 ustawy).  
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KORZYSTANIE Z UTWORÓW NIEDOSTĘPNYCH   

W OBROCIE 

 Utwory out-of-commerce, to dzieła niedostępne w 
obrocie handlowym, opublikowane przed 1994 r, 
których nie można nabyć w tradycyjnym obrocie, 
ani w Internecie. Art. 3510 ust. 1. znowelizowanej 
ustawy zezwala by archiwa, instytucje oświatowe, 
naukowe, kultury, na podstawie umowy zawartej z 
organizacją zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi, mogły zwielokrotniać znajdujące się w 
ich zbiorach utwory niedostępne w obrocie 
handlowym, udostępniać je publicznie poprzez 
Internet. 

 

16 



PUBLIC LENDING RIGHT   

 

 Ustawa wprowadziła wynagrodzenie dla autorów (także 
dzieł naukowych) za wypożyczanie ich utworów przez 
biblioteki publiczne poza teren biblioteki (art. 28 ust. 4-
7). Public lending right nie obejmuje fonogramów, 
wideogramów, e-booków. Nie dotyczy wypożyczeń w 
bibliotekach szkolnych i akademickich oraz Bibliotece 
Narodowej.  

 Do wynagrodzenia z tytułu public lending right  
uprawnieni są twórcy utworów wyrażonych słowem 
powstałych i opublikowanych w formie drukowanej 
w języku polskim, tłumacze utworów na język polski  

 (art. 351-352 ustawy) 
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