UMOWA LICENCYJNA
Po zapoznaniu się z warunkami umowy, prosimy ją wydrukować, podpisać i zeskanowany dokument
przesłać jako załącznik na adres: sae@tu.kielce.pl
§1
1. Autor oświadcza, że stworzył utwór, do którego przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie (osobiste i majątkowe) oraz zapewnia, że nie jest on obciążony prawami osób trzecich.
2. Utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest dzieło
spełniające łącznie następujące przesłanki:
a) jest przejawem działalności twórczej (jest oryginalny),
b) posiada indywidualny charakter (jest przejawem niepowtarzalnej osobowości twórcy),
c) ma ustaloną postać (formę).
3. Autor oświadcza, że nie był on wcześniej publikowany (pod tym samym lub innym tytułem, nie
stanowi też części innej publikacji).
4. Egzemplarz utworu dostarczony Wydawcy przez Autora z chwilą jego przyjęcia przez Wydawcę
przechodzi na jego własność.
§2
1. Autor zezwala (udziela licencji niewyłącznej) Politechnice Świętokrzyskiej z siedzibą w Kielcach,
zw. dalej Politechniką, na korzystanie z utworu naukowego na polach eksploatacji w zakresie:
- utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką; zapisywania w formacie cyfrowym, bez ograniczeń
co do sposobu i formy utrwalenia zapisu cyfrowego;
- udostępniania w sieci Internet (online) bez ograniczeń co do czasu i miejsca udostępnienia;
- wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy we wszelkich możliwych kanałach
dystrybucji.
2. Autor wyraża zgodę na opracowanie redakcyjne utworu i dokonanie poprawek. Nad całością prac
czuwa Redaktor Naczelny czasopisma i bierze on pełną odpowiedzialność za formę w jakiej utwór
zostanie opublikowany.
§3
1. Autor udziela Politechnice praw określonych § 2 niniejszej umowy nieodpłatnie, na czas trwania
autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń terytorialnych. Politechnika może udzielać sublicencji
w zakresie nabytych praw.
2. Udzielenie licencji niewyłącznej powoduje, że twórca zachowuje swoje prawa autorskie i
jednocześnie zezwala on na korzystanie z utworu także innym osobom w oparciu o sublicencję o
postanowieniach tożsamych z wzorem licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 (zwanej
również CC-BY), dostępnej na stronie:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
§4
1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia po upływie 5 lat z
zachowanie dwuletniego okresu wypowiedzenia.
2. W związku z poniesionymi kosztami przygotowania publikacji Strony zobowiązują się w dobrej
wierze do nieodstępowania od udzielenia licencji.
§5
1. Autor ma prawo do publikacji swojego artykułu w innym miejscu w Internecie niż strona
internetowa (e-platforma) czasopisma naukowego Politechniki Świętokrzyskiej po upływie roku
kalendarzowego od momentu opublikowania czasopisma online, niezwłocznie informując o tym
fakcie Politechnikę
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. z 2018 poz.1191 t.j. )
2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Politechniki Świętokrzyskiej
Podpis Autora
…………………………………………………………………..
Data,

imię i nazwisko

