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UMOWA LICENCYJNA 

NIEODPŁATNE KORZYSTANIE Z UTWORU 

w celu publikacji materiałów pokonferencyjnych 

(dalej zwana „Umową”) 
 

zawarta w dniu                             r. w Lublinie pomiędzy:  

Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, Regon 000288716, 

NIP 712 010 69 11 

reprezentowanym przez: 

Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji  

zwanym dalej Korzystającym 

a, 

                                                                                      , 
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail*, telefon*) * niepotrzebne skreślić  
zamieszkałym                                                                                                                                      

zwanym dalej Autorem/Twórcą 

zwani dalej z osobna Stroną bądź łącznie Stronami 

 

§ 1 

(PRZEDMIOT UMOWY) 

1. Autor/Twórca oświadcza, iż jest autorem/współautorem* utworu pt.  

„                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                            

                                 ” (zwanego dalej utworem lub łącznie utworami), oraz oświadcza, że 

przysługuje mu wyłączne prawo autorskie/prawo autorskie wspólne* do ww. utworu.  

2. Autor/Twórca z chwilą zawarcia Umowy wyraża zgodę na korzystanie z utworu w celu 

opublikowania utworu lub jego części przez Korzystającego w ramach materiałów 

pokonferencyjnych (nazwa konferencji)…………………………………………………... (dalej 

jako „materiały pokonferencyjne”), a Korzystający zobowiązuje do opublikować i zwielokrotnić 

utwór w postaci drukowanej lub elektronicznej, jako cześć materiałów pokonferencyjnych oraz 

wprowadzić wytworzone w ten sposób egzemplarze do obrotu. 

 

§ 2 

(ZAPEWNIENIA AUTORA/TWÓRCY) 

1. Autor/Twórca oświadcza, że rozporządzenie utworami nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

w szczególności: utwory są wynikiem jego twórczości, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że 

Autor/Twórca posiada zgodę na publikowanie przekładów, ilustracji i tablic oraz innych 

materiałów uzupełniających utwór zaczerpniętych z innych źródeł opatrzonych zastrzeżeniami 

autorskimi. Autor/Twórca ponosi pełną odpowiedzialność w wyżej określonym zakresie. 

2. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć w Umowie mowa jest 

o utworze, rozumie się przez to również materiały uzupełniające wchodzące w skład utworu, 

o których mowa w ustępie powyżej. Dotyczy to, w szczególności, wszystkich postanowień 

dotyczących praw autorskich. 

 

§ 3 

(PRZEKAZANIE UTWORU) 

1. Z chwilą dostarczenia utworów Korzystający nabywa na własność nośniki, na których utrwalono 

utwory, a ich ewentualne zagubienie bądź zniszczenie w każdym czasie nie może powodować 

żadnej odpowiedzialności wobec Autora/Twórcy. 

                                                 
* niepotrzebne skreślić 
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2. Autor/Twórca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zgody do wykorzystania 

wizerunku osób pojawiających się w utworach na polach eksploatacji wskazanych w § 5 Umowy. 

3. Autor/Twórca dostarczy utwór wykonany pod względem merytorycznym, formalnym  

i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju utworów. 

Korzystający ma prawo do dokonywania koniecznych poprawek w utworze wynikających 

z opracowania redakcyjnego. Dokonywanie przez Korzystającego zmian określonych w zdaniu 

poprzednim wymaga uzgodnienia z Autorem/Twórcą. Korzystający podejmuje decyzję 

w sprawie ostatecznego tytułu utworu, składu, szaty graficznej, okładki, nakładu, liczby wydań 

i dodruków w ramach materiałów pokonferencyjnych. 

 

§ 4 

(ZOBOWIĄZANIA I PRAWA STRON) 

1. Autor/Twórca dostarczy Korzystającemu utwór w postaci pliku .doc, na adres poczty 

elektronicznej: …………………, w terminie do ……………. dni od daty zawarcia Umowy. 

Strony mogą ustalić również inną formę dostarczenie utworu. Korzystający zawiadomi 

Autora/Twórcę niezwłocznie o przyjęciu utworu, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4. 
2. Jeżeli Autor/Twórca nie dostarczył utworu w przewidzianym terminie, Korzystający może 

wyznaczyć Autorowi/Twórcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem odstąpienia od 

Umowy, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy odstąpić. 
3. Jeżeli po dostarczeniu utworu przez Autora/Twórcę Korzystającemu okaże się, iż utwór ma wady 

lub nastąpiły inne okoliczności uniemożliwiające korzystanie z utworu, Autor/Twórca w terminie 

wskazanym przez Korzystającego, zobowiązany jest do dostarczenia innej wersji utworu – wolnej 

od wad, spełniającej wymagania określone w niniejszej umowie oraz naprawienia szkód 

powstałych z tego tytułu po stronie Korzystającego. W przypadku nie dostarczenia przez 

Autora/Twórcę wersji utworu wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w niniejszej 

Umowie, lub nie naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Korzystającego – 

Korzystający może od Umowy odstąpić chyba, że wady są wynikiem okoliczności za które 

Autor/Twórca nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Korzystającemu przysługuje prawo do wezwania Autora/Twórcy pocztą elektroniczną, 

w oznaczonym terminie do naniesienia poprawek w utworze. W wezwaniu zostanie określony 

zakres poprawek oraz termin ich złożenia, pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy przez 

Korzystającego, jeżeli Autor/Twórca nie uczyni zadość żądaniu oznaczonemu w wezwaniu. 

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Korzystającego 

w związku z korzystaniem przez niego z praw autorskich dotyczących utworów, w szczególności 

roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, Korzystający 

poinformuje Autora/Twórcę o zgłoszeniu roszczeń, a Autor/Twórca zobowiązuje się zwolnić 

Korzystającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności poprzez: 

1) podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym 

wszelkich kosztów, wstąpienie do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej 

możliwości wystąpienie z interwencją uboczną po stronie Korzystającego; 

2) zapłacenie na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub 

przyznanych na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji 

odpowiednich organów, w tym także zapłacenie zasądzonych od Korzystającego na rzecz 

osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych 

i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości, a w przypadku 

zapłacenia tych kwot przez Korzystającego lub ich wyegzekwowania od Korzystającego 

przez osobę trzecią – zwrócenie na rzecz Korzystającego kwoty wraz z kosztami celowej 

egzekucji, a ponadto zwrócenie Korzystającego także zapłaconych przez nią kosztów 

doradztwa prawnego, z którego skorzystała w związku z wystąpieniem osoby trzeciej, które 

nie zostały pokryte zasądzonym na rzecz Korzystającego od osoby trzeciej zwrotem kosztów 

zastępstwa procesowego. 
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6. Korzystający zobowiązuje się do wydania utworu na warunkach określonych w niniejszej 

Umowie. Korzystający zobowiązuje się wydać utwór w ramach materiałów pokonferencyjnych 

w terminie ……………. od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 
 

§ 5 

(LICENCJA) 

1. Z chwilą przyjęcia utworu przez Korzystającego, Autor/Twórca udziela Korzystającemu 

nieodpłatnie licencji wyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworu 

w zakresie następujących pól eksploatacji:  

1) włączenie utworu lub jego dowolnie wybranych fragmentów do zbiorów, antologii, 

wydawnictw zbiorowych, w szczególności do materiałów pokonferencyjnych; 

2) utrwalanie i zwielokrotniania utworu drukiem oraz cyfrowo i innymi podobnymi technikami; 

3) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy oraz kopii cyfrowych utworu do obrotu 

w kraju i zagranicą dowolnymi kanałami; 

4) publiczne odczytania, wykonania i odtwarzania utworu, w tym w ramach materiałów 

pokonferencyjnych; 

5) wynajmowanie, użyczanie i wydzierżawianie egzemplarzy Utworu; 

6) sporządzanie cyfrowego zapisu utworu, także w formie skompresowanej (w formacie 

wynikającym z postępu technologicznego) i publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć dostęp do niego w całości lub w części, w każdym miejscu i czasie 

przez siebie wybranym; 

7) wprowadzanie utworu do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych, 

również do własnej, elektronicznej bazy danych w postaci oryginalnej, w całości lub części, 

i udostępnianie w sieci Internet; 

8) wykorzystywanie dowolnie wybranych fragmentów utworu, jak również streszczeń utworu, 

w celach marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, w szczególności w ramach 

działań prowadzonych w Internecie. 

2. Udzielenie licencji, o których (której) mowa w ust. 1 obejmuje prawo wykonywania praw 

zależnych do utworu w zakresie objętym niniejszą Umową, w tym m.in. tłumaczenie na inne 

języki, wykorzystanie utworu we wszelkich utworach audiowizualnych, multimedialnych oraz 

wykorzystywanie ich w zakresie określonym w ust. 1 powyżej. 

3. Licencja wyłączna oznacza, że Autor/Twórca nie jest uprawniony do udzielania licencji na 

określonych w niniejszej Umowie polach eksploatacji jakimkolwiek podmiotom trzecim. 

Ponadto, Autor/Twórca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania licencji, nie udzieli 

licencji na korzystanie z utworu na jakichkolwiek innych polach eksploatacji ani zezwolenia na 

stworzenie lub korzystanie z utworu zależnego jakimkolwiek podmiotom trzecim.  

4. Autor/Twórca zobowiązuje się, że nie będzie samodzielnie korzystać z utworu na polach 

eksploatacji, o których mowa w niniejszej Umowie, jak również jakichkolwiek innych polach 

eksploatacji za wyjątkiem prowadzenia przez Autora/Twórcę działań promocyjnych 

dotyczących utworu, jak również informowania o autorstwie utworu. 

5. Autor/Twórca upoważnia Korzystającego do pierwszego udostępnienia utworu publiczności. 

6. Autor/Twórca oświadcza, że znane są mu zamierzone przez Korzystającego sposoby korzystania 

z utworu i nie będzie w tym zakresie wykonywać prawa do nadzoru nad sposobem korzystania 

z utworu.  

7. Korzystający uprawniony jest do udzielania dalszych licencji (sublicencji).  

8. Korzystający obowiązuje się oznaczać publikację utworu nazwiskiem Autora/Twórcy. 

9. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub wypowiedzenie licencji nie pozbawia Korzystającego możliwości 

korzystania ze zwielokrotnionych uprzednio drukowanych egzemplarzy utworu, jak również 

prowadzenia działań promocyjnych mających na celu sprzedaż tych egzemplarzy utworu. 

Korzystający może podejmować stosowne działania do wyczerpania wydrukowanego uprzednio 

nakładu.  
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10. Korzystający ma prawo dokonania koniecznych zmian w utworze wynikających z opracowania 

redakcyjnego oraz korekty na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

11. Korzystający jest zobowiązany umożliwić Autorowi/Twórcy dokonanie korekty autorskiej. 

W tym celu zawiadamia on Korzystającego o przybliżonym terminie korekty i o czasie 

przeznaczonym na dokonanie korekty. 

12. Niedokonanie przez Autora/Twórcę korekty w uzgodnionym terminie traktowane jest jako zgoda 

na korzystanie z utworu w formie, w jakiej został przekazany do korekty. 

 

§ 6 

(ZOBOWIĄZANIA STRON) 
Strony zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy – zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej ustaniu – 

wszelkich informacji, niebędących jawnymi, w tym osobowych, pozyskanych 

w jakiejkolwiek postaci, w jakikolwiek sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej, a dotyczących drugiej Strony lub działalności przez nią 

prowadzonej, które znajdą się w jej posiadaniu w związku z realizacją Umowy, ze 

szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących wszelkich danych i tajemnicy 

przedsiębiorstwa, tj. informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz 

innych posiadających wartość gospodarczą dla drugiej Strony (informacje chronione);  

2) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa powszechnego regulujących obszar 

ochrony informacji i danych osobowych oraz unormowań Umowy;  

3) ponoszenia odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, o której 

mowa w pkt 1 oraz wszelkie inne szkody powstałe w związku z realizacją umowy; 

4) Autor/Twórca zobowiązuje się do realizowania Umowy z należytą starannością 

i powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji. 

 

§ 7 

(OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH) 

1. Administratorem danych osobowych Autora/Twórcy jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

z siedzibą Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. 

2. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: iod@umlub.pl. 

3. Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane 

adresowe (kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania). 

4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania niniejszej Umowy. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz 

celach archiwalnych i statystycznych jak również w celu dochodzenia roszczeń – w sytuacjach 

przewidzianych przepisami prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

7. Dane osobowe będą dostępne w stosunku do osób upoważnionych, zobowiązanych do ich 

ochrony i zabezpieczenia oraz podmiotów, z którymi Korzystający zawrze stosowną umowę,  

np. w związku ze świadczeniem usług w zakresie IT. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także prawo 

sprzeciwu co do przetwarzania danych, ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, nie będą w oparciu o nie 

podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu realizacji Umowy. 
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§ 8 

(KORESPONDENCJA) 

1. Strony wyrażają zgodę na prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej 

pod wskazanymi poniżej adresami: 

1) Autor/Twórca: …………….. (imię/nazwisko), tel. ………………….. e-mail: 

…………………………………….. , 

2) Korzystający: (imię/nazwisko), tel. ………………….. e-mail: 

…………………………………….. ,. 

2. Upoważnionymi przedstawicielami Stron Umowy do kontaktów związanych z realizacją 

niniejszej Umowy są osoby wskazane w ust. 1. Zmian osób określonych w ust. 1 może nastąpić 

tylko w drodze aneksu do Umowy. 

3. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień przekazania korespondencji za pomocą 

poczty elektronicznej, jeżeli treść korespondencji zostanie niezwłocznie potwierdzona tą samą 

drogą. 

4. Tradycyjną korespondencję pocztową należy kierować na adresy Stron, wskazane w komparycji 

Umowy. 

5. Strony są zobowiązane do informowania się nawzajem o zmianie adresu do korespondencji –  

w przeciwnym razie za skutecznie doręczone będą uznawane przesyłki kierowane pod adresy 

wskazane w komparycji Umowy. 

6. O odstąpieniu od Umowy Korzystający informuje Autora/Twórcę pocztą elektroniczną 

i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Korzystającego, Autora/Twórcę ma 

obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, o której mowa w ustępie. Datą odstąpienia od 

Umowy jest data przekazania informacji w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 9 

(POSTANOWIENIA KOŃCOWE) 
1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizowaniu niniejszej Umowy, po uprzednim 

wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez polskie sądy 

powszechne właściwe dla siedziby Korzystającego, w oparciu o prawo polskie. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 _____________________ _______________________ 

 Autor/Twórca Korzystający 


