Umowa nr ….
o udzielenie licencji
W dniu ………………… r. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych, prof. dr hab. Stanisława Sulowskiego, zwanym dalej Wydawcą,
a
…………………………………………….., zam. w ……………………………….. (kod pocztowy
………………), przy ul. ………………………….…, PESEL …………………………….,
zwanym dalej Autorem,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Autor napisał pracę naukową pt. …………………………………………………………….
……………………………………………, zwaną dalej utworem, która zostanie zamieszczona
w czasopiśmie naukowym „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” nr ………..
2. Autor dostarczył utwór w formie elektronicznej.
3. Autor oświadcza, że utwór został stworzony samodzielnie i stanowi oryginalną,
niepublikowaną wcześniej pracę.
4. Jeżeli Wydawca włączy do utworu dostarczone przez Autora ilustracje lub inne

materiały chronione prawem autorskim, Autor zobowiązany jest do:
1) uzyskania pisemnych zezwoleń na ich wykorzystanie przez Wydawcę w utworze
w zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy,
2) dostarczenie Wydawcy kopii tych pozwoleń,
3) poniesienia związanych z tym kosztów,
4) podania w utworze autora i źródła pochodzenia włączonych do utworu ilustracji oraz
innych materiałów zapożyczonych.
5. Strony ustalają następujące brzmienie noty copyright:
© Copyright by Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, Warszawa 20…..
§2
1. Autor oświadcza, że służą mu prawa autorskie do utworu i nie są one ograniczone.
Z chwilą przyjęcia utworu przez Wydawcę, Autor udziela Wydawcy bez ograniczeń
terytorialnych, nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na
inne języki w całości lub wybranych fragmentów, w szczególności Streszczenia oraz
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słów kluczowych) w znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy technikach: drukiem
w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu
magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do
obrotu;
2) wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy;
3) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności rozpowszechnianie
w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne), telefonicznych
oraz innych znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy;
4) najem, użyczanie;
5) kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu
zawarcia umowy;
6) wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych, w tym w sieciach
informatycznych.
Licencja jest udzielona na czas określony - 5 lat, a po upływie tego terminu przekształca się
w licencję udzieloną na czas nieoznaczony bez konieczności składania przez strony
dodatkowych oświadczeń.
W zakresie i na polach eksploatacji określonych w ust. 1 i 2 Autor zezwala Wydawcy na
wykonywanie praw zależnych do utworu oraz na zezwalanie podmiotom trzecim na
wykonywanie tych praw. Wydawca jest w szczególności uprawniony do korzystania
z utworu w całości lub w części, w formie opracowania lub wyboru oraz do wykonywania
innych praw zależnych do utworu.
Wydawca zobowiązany jest uzyskać merytoryczną akceptację Autora w wypadku
wykorzystania przez Wydawcę opracowania utworu lub wyboru fragmentów.
W zakresie określonym niniejszym paragrafem Wydawca upoważniony jest do udzielania
sublicencji, w tym do pobierania wynagrodzenia z tytułu odpłatnych licencji ustawowych,
a także udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych. Wydawca może udzielać
sublicencji o treści zgodnej ze wzorcem Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0
lub późniejsza (CC BY) lub Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych
warunkach wersja 3.0 lub późniejsza (CC-BY-SA). Wypowiedzenie niniejszej licencji nie
wpływa na skuteczność sublicencji udzielonych na jej podstawie.
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia przez
Autora praw osób trzecich.
Autor oświadcza, że utwór nie narusza przepisów obowiązującego prawa, ani praw osób
trzecich oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody poniesione przez Wydawcę
w przypadku niezgodności z rzeczywistością powyższego oświadczenia. Autor zobowiązuje
się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu
naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń
zawartych w niniejszym ustępie, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Wydawcę lub
zasądzenia ich od Wydawcy – do zwrotu na wezwanie Wydawcy pokrytych roszczeń oraz
wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego,
arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego.

2

1.

2.

§3
Wydawca ma prawo dokonywania w utworze zmian wynikających z opracowania
redakcyjnego. Dokonanie przez Wydawcę takich zmian po korekcie autorskiej wymaga
akceptacji Autora, chyba że chodzi o zmiany oczywiście konieczne, którym Autor nie miałby
uzasadnionej podstawy się sprzeciwić.
Wykonanie korekty autorskiej oraz jej zwrot do Wydawcy powinny nastąpić w terminie
wyznaczonym przez Wydawcę. Odmowa wykonania korekty autorskiej lub nieodesłanie
korekty w wyznaczonym przez Wydawcę terminie upoważnia Wydawcę do wydania utworu
po dokonaniu korekty redakcyjnej postaci tekstu przesłanej Autorowi do korekty.

§4
Autor otrzyma drogą pocztową egzemplarz numeru czasopisma „Problemy Polityki Społecznej.
Studia i Dyskusje” zawierający utwór lub bezpłatny dostęp do jego wersji elektronicznej w terminie
6 tygodni od dnia wydania rzeczonego numeru czasopisma.
§5
Wydawca oświadcza, że przyjmuje utwór.
§6
Autor jest zobowiązany bezterminowo do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim
jakichkolwiek informacji o działalności Wydawcy uzyskanych przy realizacji niniejszej umowy.
W szczególności zobowiązuje się traktować jako tajemnicę Uniwersytetu Warszawskiego
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) informacje związane z warunkami
niniejszej umowy, informacje handlowe oraz plany promocyjne.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Wypowiedzenie umowy, jak i odstąpienie od niej, dla swojej skuteczności wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe wedle siedziby
Wydawcy.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
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§ 10
Przetwarzanie danych osobowych Autora wskazanych w umowie odbywa się na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:
www.odo.uw.edu.pl/obowiazek-informacyjny/.
Autor niniejszym potwierdza, iż zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania jego
danych osobowych.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Autora, 2 dla Wydawcy.

AUTOR

WYDAWCA
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