UMOWA O KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU PRAWA AUTORSKIEGO
Zawarta w dniu …………………………… w Poznaniu pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zamieszkałą/zamieszkałym ………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej Licencjodawcą,
a
Politechniką Poznańską, zwaną dalej PP,
z siedzibą w Poznaniu, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, NIP 777-00-03-699, REGON
000001608,
reprezentowaną przez panią Małgorzatę Furgał, Dyrektora Biblioteki Politechniki Poznańskiej
działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Politechniki Poznańskiej,
zwaną dalej Licencjobiorcą.
§1
1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu prawa do rozporządzania przedmiotem umowy
określonym szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Licencjodawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy nie jest obciążony żadnymi prawami
ani roszczeniami osób trzecich.
§2
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji w kraju i za granicą na niewyłączne korzystanie z
przedmiotu umowy (pełna licencja niewyłączna) na następującym polu eksploatacji:
rozpowszechnianie (publiczne udostępnianie) poprzez sieć komputerową Internet przedmiotu
umowy, w tym także:
a. zwielokrotnienie przedmiotu umowy techniką cyfrową (digitalizacja),
b. przechowywanie i archiwizowania utworu w formie elektronicznej w Repozytorium
Naukowym PP,
c. umieszczenie opracowanego przedmiotu umowy w elektronicznej bazie publikacji
udostępnianych w Repozytorium Naukowym PP,
d. rozpowszechnianie
przedmiotu umowy on-line przez udostępnianie (niepotrzebne
skreślić):
□ w Internecie dla wszystkich;
□ z komputerów należących do sieci uczelnianej PP;
□ dla autoryzowanych użytkowników PP
2. W ramach udzielonej licencji Licencjodawca zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru
autorskiego, a także gwarantuje jakość przedmiotu umowy (utworu) umożliwiającą
przeprowadzenie przez Licencjobiorcę działań opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§3
Licencjodawca rezygnuje z całości wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów z tytułu zawarcia i wykonania
niniejszej umowy. Licencjodawcy nie przysługują z tytułu upoważnienia Licencjobiorcy do korzystania
z przedmiotu umowy żadne dalsze roszczenia w czasie objętym niniejszą umową.
§4
Licencjobiorca zobowiązany jest współdziałać z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym do ochrony
praw autorskich do przedmiotu umowy (utworu).
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron.
Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.
2. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić na piśmie.

3. Zmiana wersji utworu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy na wniosek Licencjodawcy nie
wymaga zmian w umowie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz postanowienia Zarządzenia Nr 20 Rektora
Politechniki Poznańskiej z dnia 10 czerwca 2013 r. (RO/VI/20/2013) w sprawie zasad gromadzenia,
opracowania, udostępniania i archiwizowania utworów deponowanych w Repozytorium
Naukowym Politechniki Poznańskiej.
5. Wszelkie sprawy wynikające z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a w
przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Licencjobiorcy.
6. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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