
Licencje na 
oprogramowanie  

i zasoby 
internetowe 



Licencja 
• Licencja to „zezwolenie na korzystanie z praw do 

opatentowanego wynalazku, zarejestrowanego 
wzoru użytkowego albo dzieła będącego 
przedmiotem prawa autorskiego” 

 

• Oprogramowanie komputerowe jest dziełem 
podlegającym przepisom prawa autorskiego. 

 

• Jakie są nasze prawa jako użytkowników? O tym 
mówi licencja – często inna do każdego produktu. 

Słownik 
języka 

polskiego 
PWN, 

Warszawa 
1979 



Umowa licencyjna użytkownika 

oprogramowania 

LICENCJODAWCA LICENCJOBIORCA 

Akceptuję warunki, 
jakie mi stawiasz, 

abym mógł 
korzystać z Twojego 

programu 



Umowa licencyjna użytkownika 

oprogramowania 

LICENCJODAWCA 

Moje warunki mogą dotyczyć: 
1. Ograniczenia liczby komputerów 
2. Określenia liczby użytkowników  

(w sieci) 
3. Wskazania zasad korzystania, np. do 

celów edukacyjnych 
4. Tworzenia kopii zapasowych 

oprogramowania 
5. Określenia procedury aktualizowania 

oprogramowania 
6. Określenia czasu, na jaki nabyliśmy 

prawa do korzystania z oprogramowania 



Powszechna licencja publiczna GNU GPL 
General Public Licence 

Licencja wolnego i otwartego 
oprogramowania stworzona  
w 1989 roku przez Richarda 
Stallmana i Ebena Moglena.  

Celem licencji GNU GPL jest przekazanie użytkownikom czterech 
podstawowych wolności: 
• wolność uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0) 
• wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich 

potrzeb (wolność 1) 
• wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolność 2) 
• wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania 

własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność 
(wolność 3). 

Tylko jeżeli program spełnia wszystkie cztery wolności jednocześnie, wówczas 
może być uznany za Wolne Oprogramowanie.  
Wystarczy, że nie spełnia dowolnej z nich, a nie może być tak kategoryzowany 
(jest oprogramowaniem zamkniętym). 



Powszechna licencja 
publiczna GNU GPL 

Richard Matthew 
Stallman  

(znany też jako rms – 
haker i jeden z twórców 

ruchu wolnego 
oprogramowania, 
założyciel projektu 

GNU oraz Free Software 
Foundation, 

współtwórca licencji 
GNU GPL. 

Ustalił ramy moralne dla swojej wizji ruchu wolnego oprogramowania, jako 
alternatywy dla programów o zamkniętym kodzie. 



Licencja Creative Commons 

Licencje Creative Commons (CC) – zestaw licencji, na mocy których można 
udostępniać utwory objęte prawami autorskimi. Licencje te są tworzone i 
utrzymywane przez organizację Creative Commons. 
 
Licencje Creative Commons pozwalają twórcom utworów zachować własne 
prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi. Zasada „wszelkie 
prawa zastrzeżone” zostaje zastąpiona zasadą “pewne prawa zastrzeżone”. 
 
Szacuje się, że na licencjach CC udostępnia się obecnie co najmniej 100 milionów 
utworów. Licencje CC są w chwili obecnej najpopularniejszymi wolnymi 
licencjami stosowanymi do licencjonowania treści innych niż oprogramowanie. 



Rodzaje licencji 
Istnieją cztery warunki udostępniania utworów, z czego pierwszy pojawia się 
we wszystkich licencjach: 
 
   Uznanie Autorstwa (ang. Attribution (BY))  

zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie 
dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia 
informacji o twórcy. 

   Użycie Niekomercyjne (ang. Noncommercial (NC))  
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie 
dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych. 

   Bez Utworów Zależnych (ang. No Derivative Works (ND))  
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych 
(dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie 
na jego bazie pochodnych. 

   Na Tych Samych Warunkach (ang. Share Alike (SA))  
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie 
pochodnych dzieł, pod warunkiem że będą one opublikowane na takiej 
samej licencji. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cc-by_new_white.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cc-nc_white.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cc-nd_white.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cc-sa_white.svg

