UMOWA LICENCYJNA
zawarta w Poznaniu ..............…........................................... pomiędzy:
Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu,
z siedzibą w Poznaniu (61-809) przy ul. Św. Marcin 78, NIP 778-13-51-903,
reprezentowanym przez:
1. Henryka Machajewskiego ‒ Prezesa
2. Macieja Przybyła ‒ Sekretarza
- zwanymi w treści umowy Licencjobiorcą
a
…………...........................................................................................................…………............
Zamieszkałą(-ym) ...……….......................................................................................................
…..................................................................................................................................................,
legitymującą(-ym) się dowodem osobistym serii ………. numer …………......................
wydanym …………........…….. przez …………................................................…………….,
numer PESEL ……..................................………, nr NIP …......………..............................…
- zwaną(-ym) w treści umowy Twórcą.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Twórcę licencji
na wykorzystanie utworu w języku polskim w postaci artykułu pt.
„…….....……………….......................................................................................................…….
….......................................................................................................…........................................
.............................................................…....................................................................................”
do jego opublikowania w czasopiśmie „Wielkopolskie Sprawozdania
Archeologiczne” nr ……….., zwanego w treści umowy Utworem.
§2
Twórca oświadcza, że Utwór jest wolny od wad i obciążeń prawnych oraz nie
narusza praw osób trzecich, tj. licencyjnych bądź autorskich wobec całości lub części
Utworu, a w szczególności Twórca oświadcza, że:
a) Jest twórcą, w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i pracach
pokrewnych, Utworu określonego w § l i przysługują mu do tego Utworu
autorskie prawa majątkowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania
niniejszej umowy.
b) Utwór nie jest opracowaniem cudzego utworu, w szczególności nie jest
tłumaczeniem, przeróbką lub adaptacją.
c) Utwór nie jest publikacją opisu patentowego lub ochronnego.

d) Utwór nie został opublikowany lub rozpowszechniony (w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych) w kraju ani za granicą w jakiejkolwiek
formie, w tym elektronicznej oraz w Internecie.
e) Przysługujące Twórcy autorskie prawa majątkowe do Utworu nie zostały zajęte
w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
f) Utwór nie zawiera materiału, który jest zniesławiający lub w jakikolwiek sposób
obraźliwy.
g) Autor wyraża zgodę na elektroniczną publikację w CEJSH (The Central European
Journal of Social Sciences and Humanities w Poznaniu) angielskiego streszczenia
pracy opublikowanej w Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych.
§3
Udzielenie licencji na wykorzystanie utworu przez Licencjobiorcę następuje
nieodpłatnie.
§4
1. Twórca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na jednorazowe
opublikowanie (zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu egzemplarzy)
Utworu, w tym:
1. Utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji
utworu).
2. Publikację w „Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych” nr …... .
3. Wprowadzenie do pamięci komputera.
§5
1. Wszelkie ewentualne spory lub niejasności powstałe w wyniku wykonania
niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności na
drodze polubownej.
2. W wypadku braku porozumienia w terminie 7 dni od daty pisemnego zaproszenia do rozmów, rozstrzygnięcie sporu będzie należało do sądu powszechnego,
właściwego dla siedziby Licencjobiorcy.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
Licencjobiorca

Twórca
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