
Umowa licencyjna nieodpłatna niewyłączna 

 

Umowa zawarta w dniu …......................................................................................................... 

 

pomiędzy  

 

………………………………………………………………………………………………… 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel 

 

zwanym dalej Autorem (Autorami). 

a 

 

Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 

21-500 Biała Podlaska, reprezentowaną przez Rektora PSW, prof. zw. dr. hab. Józefa Bergiera, 

 

zwaną dalej Wydawcą. 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Autora licencji niewyłącznej do 

korzystania przez Wydawcę z artykułu: 

(tytuł)…………………………………………………………………………………………. 

na polach eksploatacji określonych w § 3. 

 

§ 2 

1. Autor oświadcza, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa majątkowe do 

artykułu …………………………………………………………, zwanego dalej „Utworem”, 

który zostanie opublikowany w ………………………………………….  

2. Autor oświadcza również, że nadesłany artykuł jest oryginalny, nie był przesłany do 

publikacji w innych wydawnictwach i nie był do tej pory publikowany w innej formie 

niż abstrakt, krótkie doniesienie lub praca doktorska. 

3. Autor oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Wydawcy licencji na zasadach 

określonych niniejszą Umową, a korzystanie z Utworu przez Wydawcę zgodnie z 

treścią tej Umowy nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich. 

4. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich Autor przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za to, iż osoby te nie będą dochodziły od Wydawcy jakichkolwiek 

roszczeń z tego tytułu, a w wypadku powstania z tego tytułu jakichkolwiek zobowiązań 

po stronie Wydawcy zobowiązuje się zwolnić Wydawcę z tych zobowiązań, w 

szczególności poprzez zapłatę Wydawcy kwoty odpowiadającej wysokości tych 

zobowiązań. 

5. Autor (autorzy) utworu zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe 

lub osobiste prawa autorskie do utworu lub prawa do utworów zależnych przysługiwały 

osobom trzecim, autor (autorzy) utworu spowoduje, żeby wszelkie takie osoby trzecie 

niezwłocznie i bez wynagrodzenia udzielą również licencji PSW im. JPII w Białej 

Podlaskiej lub na jego następców prawnych w zakresie opisanym w niniejszej umowie. 

6. Autor w ramach niniejszej licencji udziela Wydawcy zezwolenia na korzystanie i 

rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w odniesieniu do utworu, w zakresie 

objętym niniejszą umową. 

 

 

§ 3 



1. Autor udziela Wydawcy licencji na bezpłatne korzystanie z utworu (bez ograniczeń 

terytorialnych) określonego w § 1  na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalania w dowolny sposób i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez 

wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką (w tym: drukarską, zapisu 

magnetycznego oraz cyfrową), 

b) obrotu oryginałem lub kopiami, 

c) rozpowszechniania poprzez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy użytkownik mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie 

wybranym (w tym: poprzez wprowadzanie do pamięci komputera i 

umieszczanie w sieci internetowej). 

2. Autor upoważnia Wydawcę do dokonywania przez Wydawcę lub na jego zlecenie 

korekty redakcyjnej w utworze. 

 

§ 4 

Licencja niniejsza ma charakter nieodpłatny. Autor zezwala Wydawcy na udzielanie 

sublicencji odnośnie utworu objętego niniejszą umową w zakresie objętym niniejszą umową. 

 

 

§ 5 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

2. Autor zobowiązuje się do niewypowiadania umowy przy zastosowaniu odpowiednich 

przepisów ustawy, o której mowa w § 8.  

 

§ 6 

Autor wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany utwór, 

bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie 

niniejszej licencji.  

 

§ 7 

Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

funkcjonowaniem Wydawcy. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.). 

 

§ 9 
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 
Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu niniejszej umowy, po uprzednim wyczerpaniu 

możliwości polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Wydawcy. 

 

§ 11 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wydawcy i jeden 

dla Autora. 

 

 

PODPIS Autora        PODPIS Wydawcy 


