
Lip Dub i wolna muzyka, kilka uwag i podpowiedzi 

 

Przypomnijmy zapisy w Regulaminie Konkursu: 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do 

prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać 

ani propagować zachowań niezgodnych z prawem lub godzących w zasady 

dobrego wychowania i kultury osobistej. 

2. Utwór muzyczny wykorzystany w pracy konkursowej: 

a. może być własny i samodzielnie nagrany przez uczniów; 

b. wykorzystany za zgodą instytucji lub autora (-ów), którzy posiadają do 

niego autorskie prawa majątkowe; 

c. pozyskany z otwartych i darmowych zasobów muzycznych; 

d. udostępniony na zasadzie wolnych licencji (np. Creative Commons). 

 

Większość utworów popularnych wykonawców, które znajdziemy w Internecie (w tym 

również na portalu YouTube) jest objętych prawem autorskim na zasadach „wszelkie 

prawa zastrzeżone”. Oznacza to, że możemy je wprawdzie odtwarzać i słuchać, ale tylko 

dla własnego użytku, np. w domu.  

Nawet jeśli posiadamy oryginalną, zakupioną przez nas płytę z piosenkami ulubionego 

artysty, nie możemy jej użyć do pracy, którą udostępnimy w sieci. Bowiem, jeżeli 

prezentację, film, wideo, pokaz zdjęć, fotocast, i inne publikujemy na blogu lub w innym 

miejscu w sieci, oznacza to „rozpowszechnianie” tego utworu, a do tego nie mamy prawa. 

Dlatego właśnie, warto poszukać utworów, które są udostępnione w sieci na otwartych 

licencjach. Poniżej kilka propozycji: 

1) Jamendo  jest to serwis, zawierający zasoby muzyki artystów z całego świata. 

Adres serwisu: https://www.jamendo.com/pl/welcome 

Zamieszczony link kieruje do opisu, jak korzystać z serwisu Jamendo i szukać utworów na 

wolnych licencjach: http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/files/2012/05/jamendo_opis.doc 

2) MusOpen – jest to kolekcja plików audio utworów klasycznych; wszystkie utwory 

są w domenie publicznej, czyli można z nich korzystać bez ograniczeń. 

Adres serwisu: https://musopen.org/ 

3) OpenMusicArchive – wszystkie utwory na licencji: CC BY-SA (uznanie autorstwa 

na tych samych warunkach), czyli możemy korzystać pod warunkiem, że podamy 

autora i udostępnimy innym na tej samej licencji (w opisie naszej pracy podamy 

autora i typ licencji CC BY-SA). 

Adres serwisu: http://www.openmusicarchive.org/ 

 

1) Youtube.com również udostępnia muzykę na wolnych licencjach Creative 

Commons. Kiedy wgramy pokaz zdjęć lub filmik na Youtube, serwis sam 

podpowiada, żeby podmienić muzykę, jeśli wykryje „naruszenie praw” (przesyła 
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nam zwykle maila z informacją, że wykorzystana przez nas muzyka jest 

własnością firmy fonograficznej). 

2) Otwarte zasoby: http://otwartezasoby.pl/, w serwisie znajdują się bazy muzyki 

i dźwięków, które można za darmo wykorzystać w filmie, reklamie, czy 

wideoklipie. 

W uzupełnieniu: 

 więcej przykładów otwartych zasobów znajduje się pod adresem: 

http://blogiceo.nq.pl/eksperci2zero/2011/12/17/zasoby-edukacyjne-w-sieci/ 

lub 

http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/OZE_przewodnik_v4.pdf 

 search.creativecommons.org  jest to dedykowana wyszukiwarka, która 

pozwala na przeszukiwanie zasobów dostępnych na licencjach CC w różnych 

serwisach: Google Web, Google Image, YouTube (wideo), Yahoo, blip.tv 

(wideo), Flickr (zdjęcia, grafika), Jamendo (muzyka), SpinXpress (media różne), 

Wikimedia Commons (media różne), Euripeana (materiały archiwalne i 

muzealne), OpenClipArt Library (grafiki wektorowe), Fotopedia (zdjęcia), 

 przewodnik, jak korzystać z twórczości w Internecie:  

„Nie bądź piratem dziel się ze światem”, dostępny pod adresem: 

http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Grafika_Komiks_CC.pdf 

 utwory na licencjach Creative Commons 

http://creativecommons.org/legalmusicforvideos 

Licencje Creative Commons (CC), jest to 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”. 

http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ 

Creative Commons, infografika z licencjami, autorsta Piotr Chuchla 

http://creativecommons.pl/2012/06/plakat-o-licencjach-cc/ 

http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/06/plakat_licencje_CCpng.png 

Plakat: Jaką licencje wybrać? 

http://creativecommons.pl/tag/plakat/ 

http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/09/rysunek.png 

Informacje na temat praw do podkładu muzycznego zawarte w artykułach: 

 

Artykuł: „Lipdub a prawa autorskie do podkładu”, zamieszczony na stronie 

legalnakultura.pl, jest to odpowiedź na pytanie skierowane do prawnika:  

http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/blog/293,lipdub-a-

prawa-autorskie-w-lipdubie 
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Artykuł: „LipDub Politechniki Wrocławskiej w Internecie”, poruszający kwestię pozyskania 

praw do coveru utworu 

http://www.mmwroclaw.pl/332573/2010/8/18/lipdub-politechniki-wroclawskiej-w-

internecie?category=news 

Cover a prawa autorskie Aleksandra Sewerynik prawomuzyki.sewerynik.pl 

http://prawomuzyki.sewerynik.pl/2013/10/21/cover-a-prawa-autorskie/ 
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