
UMOWA LICENCYJNA 

o korzystanie z utworu stanowiącego przedmiot prawa autorskiego 

 

zawarta w dniu .......................... 201.. roku w Białymstoku pomiędzy: 

Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, przy 

ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok, reprezentowaną przez dyrektor 

Jolantę Gadek, 

zwaną dalej „LICENCJOBIORCĄ”, 

a 

………………………………………………………………………………………………..., 

zamieszkałą/ym........................................................................................................................., 

zwaną/ym dalej „LICENCJODAWCĄ”. 

§ 1 

LICENCJODAWCA oświadcza, że artykuł naukowy pt…………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………..... 

przyjęty do druku w kwartalniku „Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo 

Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” nr................, zwanym dalej Utworem, stworzył 

samodzielnie, że nie zawiera on niedozwolonych zapożyczeń oraz że korzystanie z utworu w 

zakresie objętym niniejszą licencją nie narusza praw osób trzecich. 

§ 2 

1. LICENCJODAWCA udziela LICENCJOBIORCY nieodpłatnie licencji niewyłącznej 

na korzystanie z utworu wymienionego w § 1, na następujących polach eksploatacji: 

1/ jednorazowe opublikowanie utworu w tradycyjnej formie papierowej w roczniku     

„Bibliotekarz Podlaski” nr ………………., 

2/ digitalizacja utworu przy zastosowaniu dowolnej techniki do formatu wybranego przez    

     LICENCJOBIORCĘ, 

3/ utrwalanie utworu w dowolnej postaci, w tym w pamięci komputerów, 

4/ zwielokrotnianie utworu w pamięci komputerów oraz przy zastosowaniu techniki 

    cyfrowej, 

5/ odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie utworu, samodzielnie lub w zestawieniu z      

     innymi utworami, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału utworu 

     lub egzemplarzy, na których utrwalono utwór, w tym w postaci wydawnictw 

     drukowanych, wydawnictw elektronicznych czy baz danych, 

6/ odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie utworu, samodzielnie lub w zestawieniu z    



innymi utworami w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w    

        czasie  przez siebie wybranym. 

2. Licencjodawca wraz z zawarciem niniejszej umowy wyraża zgodę i udziela licencji o 

jakiej mowa w ust. 1 na polach eksploatacji tam wymienionych, również w zakresie 

upowszechniania utworu przez podmioty, z którymi w tym zakresie Licencjobiorca 

zawrze umowę. 

§ 3 

1. LICENCJODAWCA zobowiązuje się do niepublikowania utworu  i nieudzielania 

innych licencji do niego przed publikacją w kwartalniku „Bibliotekarz Podlaski”, jeśli 

nastąpi ona  do  dnia.................................... r. 

2. LICENCJOBIORCA ma prawo do wprowadzenia w utworze zmian redakcyjnych 

wynikających z zasad wydawniczych przyjętych przez Redakcję kwartalnika 

„Bibliotekarz Podlaski” oraz z wymogów ogłoszonych przez MNiSW w celu 

parametryzacji czasopism naukowych i przez inne bazy indeksujące czasopisma 

naukowe. 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach umową nieuregulowanych obowiązują przepisy ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych i − pomocniczo – odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla 

siedziby LICENCJOBIORCY. 

§ 5 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

LICENCJODAWCA                                                     LICENCJOBIORCA 

 

 


