
Umowa licencyjna niewyłączna Nr ................ 

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

Pomiędzy twórcą...............................................................................................................(imię i nazwisko) 

…………………………………………………................................................................ (dokładny adres zamieszkania) 

zwanym w treści umowy licencjodawcą  
a  

Uniwersytetem Warszawskim , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP 525-001-12-66, 
zwanym w treści umowy licencjobiorcą,  reprezentowanym przez dr Dorotę Celińską-Janowicz, sekretarz redakcji 
Kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”. 

 
§1  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji na korzystanie z utworu pt. 

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

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

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

zwanego dalej utworem.  

2. Licencjodawca przekazuje licencjobiorcy kopie utworu w formie* drukowanej, pliku elektronicznego, 
maszynopisu, innej …………………………… 
 

§2  
1. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem utworu i że utwór nie narusza praw osób trzecich. Utwór został 
przygotowany z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. 
 
2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu  w zakresie objętym 
niniejszą umową. 
 
3. Korzystanie z utworu przez licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich. 
 

§3  
1. Licencjodawca udziela licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji: 

a) nieodpłatnej publikacji przez Uniwersytet ww. utworu na łamach kwartalnika „Studia Regionalne i 
Lokalne”, 

b) umieszczania, zachowania i przetwarzania Utworu na magnetycznych nośnikach informacji, 
c) odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania Utworu w formie plików elektronicznych w całości 

lub w częściach, pojedynczo bądź w zorganizowanych bazach i kolekcjach, na stronach internetowych 
oraz w formie druku, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) wykorzystania fragmentów Utworu do celów reklamowych lub promocyjnych bez ograniczenia formy. 
2. Licencjodawca udziela licencjobiorcy zgody na ewentualne udzielanie licencji na eksploatację utworu innym 
Wydawcom w zakresie określonym w ust. 1. 

 
 

§4  
Licencja niniejsza ma charakter nieodpłatny.  



§5  
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas ustawowej ochrony praw autorskich, poczynając od dnia podpisania 
niniejszej umowy.  

§6 
Licencjodawca 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 
Licencjodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wydawaniem kwartalnika 
Studia Regionalne i Lokalne. 

§8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy. 
 

§ 11 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
                          Licencjobiorca                                                                          Licencjodawca 
 


