Umowa licencyjna nr ……………..
zawarta w dniu ……………………….. w Krakowie
pomiędzy
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,
NIP: 675-000-63-46, REGON: 000001519 zwanym w dalszej części umowy „Wydawcą”,
którego reprezentuje
Prorektor ds. Nauki – ………………………………………….., na podstawie pełnomocnictwa,
przy kontrasygnacie finansowej …………………………………………. – Kwestora
a
Panią / Panem ……………………………………………………..
zamieszkałą / zamieszkałym .……..………….……………………………………………………………..
PESEL: …………………………………..….…..,
zwaną / zwanym dalej „Autorem”.
Do umowy niniejszej nie stosuje się, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164,
z późn.zm.).

§1
1. Autor oświadcza, że napisał artykuł pt. ……………………., o objętości ……… arkusza autorskiego, zwany
dalej utworem.
2. Autor oświadcza, że przesłany przez niego w celu publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” utwór:
1) nie był wcześniej publikowany, ani złożony do publikacji w innym czasopiśmie, portalu internetowym
lub innych mediach, nie stanowi również części innej publikacji,
2) jest jego autorskim dziełem i przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe,
3) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności innych praw autorskich, a wszelkie niezbędne
pozwolenia dotyczące wykorzystania materiałów objętych prawami autorskimi zostały uzyskane przez
Autora i przedłożone Wydawcy,
4) nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem.
§2
1. Autor oświadcza, iż z chwilą przekazania utworu udziela Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie licencji na korzystanie z utworu na
następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką drukarską (opublikowania utworu
drukiem w formie książkowej), zapisywania w formacie cyfrowym, bez ograniczeń co do sposobu i formy
utrwalenia zapisu cyfrowego,
2) rozpowszechnienie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative
Commons (CC BY-NC-ND 3.0) w sieci Internet (on-line), w tym poprzez platformę cyfrową czasopism
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
bez ograniczeń co do miejsca i czasu dostępu,
3) zamieszczenie utworu oraz jego streszczeń w języku polskim i angielskim w elektronicznych
bazach/zbiorach danych, dostępnych przez sieci multimedialne, np. Internet, Intranet,
4) rozpowszechnianie utworu wydanego w formie książkowej w jakikolwiek sposób, w tym
wprowadzenie go do obrotu, sprzedaży, najmu, dzierżawy egzemplarzy, bez ograniczenia w czasie
i terytorium,
5) wykorzystanie utworu lub jego fragmentów w różnych formach promocji i reklamy, a także prawo do
wykorzystywania utworu do celów edukacyjnych lub szkoleniowych, na każdym znanym w dacie
wydania niniejszego oświadczenia rodzaju nośnika.
2. Autor wyraża zgodę na opracowanie redakcyjne utworu oraz jego streszczeń w języku polskim
i angielskim oraz dokonywanie poprawek wynikających z opracowania redakcyjnego.
3. Wydawca decyduje o sposobie wydania utworu, w tym o szacie graficznej.
4. Wydawca jest obowiązany umożliwić Autorowi przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie
korekty autorskiej oraz wniesienie niezbędnych zmian. Wykonanie korekty oraz zwrot utworu po korekcie
powinno nastąpić w terminie 7 dni, licząc od momentu dostarczenia tekstu do korekty Autorowi.
5. Odmowę dokonania korekty autorskiej lub nieodesłanie korekty w wyznaczonym przez Wydawcę
terminie uważa się za udzielenie przez Autora zgody na wydanie utworu w postaci przesłanej do korekty.

6. Jeżeli wniesione w związku z korektą zmiany w utworze wynikają z okoliczności od Autora
niezależnych, koszty ich wprowadzenia obciążają Wydawcę. Autor ponosi koszty zawinionych przez siebie
zmian, dokonanych po rozpoczęciu składania tekstu, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów
składania o ponad 3%, przy czym wprowadzenie zmian polegających na uzupełnieniu tekstu utworu
wymaga zgody Wydawcy.
7. W związku z koniecznością poniesienia kosztów przygotowania publikacji Autor zobowiązuje się do
nieodstępowania od udzielenia licencji.
§3
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy, w szczególności z tytułu korzystania w jakikolwiek sposób z utworu, Autor zobowiązuje się do
podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przed takimi roszczeniami osób trzecich, w szczególności
zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Uniwersytetu Ekonomicznego lub w przypadku braku
takiej możliwości przystąpić po stronie Uniwersytetu Ekonomicznego do wszelkich postępowań toczących
się przeciwko niemu, a także zobowiązuje się zwolnić Uniwersytet Ekonomiczny z odpowiedzialności
zgodnie z art. 392 Kodeksu cywilnego oraz zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich
kosztów, jakie Uniwersytet Ekonomiczny może ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić
osobie trzeciej, w tym kosztów zastępstwa prawnego, kosztów postępowania, w związku z racjonalnym
roszczeniem lub pozwem sądowym, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny
zgłosi w związku z korzystaniem z utworu.
§4
Wydawcy przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią uprawnień i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
§5
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również odstąpienie od niej przez Wydawcę,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności
rozwiązania sporu rozstrzygał będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wydawcy.
§6
W sprawach nieuregulowanych umową stosować się będzie odpowiednie przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………..
Autor

…………………………………….
Wydawca

