
Archiwum Państwowe w Poznaniu
i Stowarzyszenie Wikimedia Polska 
podpisały w lipcu 2014 porozumienie, 
na mocy którego w projekcie Wikimedia 
Commons będą umieszczane pliki 
zawierające zeskanowane obrazy 
materiałów archiwalnych z poznańskiego 
Archiwum. 

Celem współpracy są rozwój 
i wzbogacanie polskich otwartych 
zasobów edukacyjnych rozumianych 
jako materiały udostępniane w sposób 
otwarty i gwarantujący odbiorcom 
swobodę wykorzystywania i dostępu do 
dzieła oraz zawartych w nim informacji, a 
także możliwość tworzenia 
i rozpowszechniania utworów zależnych.

Skany przygotowane zostały przez 
Pracownię Reprograficzną Archiwum 
Państwowego w Poznaniu i są dodawane  
przez pracowników Archiwum.
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Domena publiczna zapewnia 
wszystkim dostęp do nauki, edukacji     
i kultury. 

Istnienie domeny publicznej zapewnia wszystkim 
obywatelom nieograniczone prawo do dzieł, których 
wykorzystanie nie podlega restrykcjom 
i ograniczeniom, ponieważ prawa majątkowe 
do twórczości wygasły (zgodnie z przepisami 
polskiego prawa autorskiego utwór przechodzi do 
domeny publicznej 70 lat od daty śmierci twórcy) 
lub twórczość ta nigdy nie była przedmiotem prawa 
autorskiego. 

Domena publiczna w Wikimedia Commons

Domena publiczna 
leży u podstaw 
naszej 
świadomości, 
wyrażonej przez 
wspólnotę wiedzy
i kultury 

– z Manifestu Domeny
Publicznej opracowanego 
przez Stowarzyszenie 
COMMUNIA

Znak domeny publicznej 
informuje o braku ograniczeń 
prawa autorskiego w stosunku 
do oznaczonego utworu. Pozwala 
zidentyfikować utwory należące
do domeny publicznej, które 
można ponownie wykorzystywać
w dowolnym celu. 

Domena publiczna

Ilustracja (po prawej): Dokument fundacyjny, w którym w 1153 r. Zbylut z rodu Pałuków uposaża klasztor cystersów w 
Łeknie. Jest to najstarszy dokument przechowywany w archiwach państwowych w Polsce (sygn. 53_1456_D1), jeden z 
najciekawszych polskich zabytków kultury wczesnośredniowiecznej, także o wybitnych walorach literackich. Pieczęć 
arcybiskupa Jana została wyciśnięta w wosku rozlanym bezpośrednio na pergaminie – w Polsce znamy jeszcze tylko jeden 
przykład takiego przywieszenia pieczęci. [opracowała Hanna Staszewska] 
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Po lewej: Mapa Polski z 1818 r.: ozdobna, zawiera dane astronomiczne oraz wykazy fundatorów kościelnych w Wielkopolsce 
i Małopolsce etc. od 1622 r., wydana w Lipsku (Niemcy) (Sygn. 53_992_4.4._M.Pol.7)
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  Przechodzenie utworów do domeny publicznej pozwala instytucjom zajmującym się 
ochroną i rozpowszechnianiem dziedzictwa kulturowego na udostępnianie 
zdigitalizowanych zbiorów (czyli cyfrowych kopii dzieł sztuki, fotografii, materiałów 
archiwalnych, ilustracji, plakatów map i innych) bez obaw o naruszanie prawa autorskiego. 

www: pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM 

email: kultura@wikimedia.pl 

fb: facebook.com/glam.wiki.polska

Projekty GLAM-Wiki 
w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska 
kultura@wikimedia.pl 
790 290 924

Kontakt

ILUSTRACJE: GLAM logo transparent, autor: PKM / licencja CC-BY-SA 3.0 

Niniejsza ulotka (z wyjątkiem logo projektów Wikimedia) jest dostępna na licencji 
Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl). 

Logo i nazwy projektów Wikimedia są zatrzeżonymi znakami towarowymi 
należącymi do Wikimedia Foundation Inc.

Współpraca pomiędzy archiwami, 
bibliotekami, galeriami 
i muzeami (instytucjami GLAM)
a Wikipedią często oparta jest o kolekcje 
należące do domeny publicznej. 
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Widok Warszawy
Z częściowo opublikowanego dzieła 

statystyczno-historyczno-geograficznego 
dot. Polski, z końca XVIII w., 

autorstwa Sirisy (pseudonim, właściwie 
August Sadebeck lub Hübner)

1793-1798
(sygnatura: 53/5215/0/4)
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Wikimedia Commons 
domena publiczna

Powstałe w procesie digitalizacji wierne 
cyfrowe kopie tych materiałów uznawane 
są za również należące do domeny 
publicznej. Umożliwia to instytucjom 
kultury otwarte udostępnianie ich 
szerokiemu gronu odbiorców.

Reklama czapki 'maciejówki', 1902 
(53/2007/23)
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Wikimedia Commons
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Poznaniu 

(State Archive in Poznań)
udostępniło już ponad 530 

obiektów w Wikimedia 
Commons.




