
UMOWA O NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO DZIEŁA 
 
 
zawarta w dniu … roku w Kórniku pomiędzy: 
 
Panem/Panią ………………………………………………………………… 
zam. w ……………………………………………………………. 
ul. …………………………………………………………………………, 
legitymujący się numerem PESEL: ……………………………………………zwanym/zwaną dalej 
Autorem  
 
a 
 
Polską Akademią Nauk Biblioteką Kórnicką, z siedzibą w Kórniku 62-035, ul. Zamkowa 5, 
reprezentowaną przez Dyrektora PAN Biblioteki Kórnickiej - prof. dra hab. Tomasza Jasińskiego, 

zwaną dalej Biblioteką 
 

§ 1 
1. Biblioteka przyjmuje, a Autor przekazuje z zamiarem umieszczenia w „Pamiętniku 

Biblioteki Kórnickiej” zeszyt …, utwór pt.:      
            , 
zwany w dalszej części niniejszej umowy „Utworem”.  

2. Autor oświadcza, że stworzył Utwór osobiście oraz że Utwór nie narusza praw autorskich 
osób trzecich. 

3. Autorowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania Utworu. 
 

§ 2 
 

1. Z chwilą akceptacji Utworu przez Bibliotekę (tzn. po pozytywnym przejściu przez proces 
recenzyjny) następuje przeniesienie na Bibliotekę autorskich praw majątkowych do 
Utworu, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, bez konieczności składania w 
tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. 

2. Autor wyraża zgodę, aby Biblioteka udostępniła Utwór na zasadach licencji niewyłącznej 
Creative Commons CC BY ND (Uznanie autorstwa – bez utworów zależnych 4.0 
Międzynarodowe, aktualny tekst licencji http://creativecommons.org/licenses/by-
nd/4.0/), a w przyszłości na nowych jej wersjach. Autor ma świadomość, że licencje CC 
są niewypowiadalne.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje nieodpłatnie 
i obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, 
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym technikami: drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, cyfrową,  
c) wprowadzenie egzemplarzy zwielokrotnienia do obrotu w kraju i zagranicą, 
d) rozpowszechnianie wszelką metodą i techniką w tym m.in.: wprowadzenie do 

pamięci ogólnodostępnego komputera i rozpowszechnianie w sieciach 
komputerowych, oraz w innych mediach takich jak np.: teletekst, WAP, GSM, SMS, 
MMS; w telewizji interaktywnej, cyfrowej,  

e) najem i użyczenie egzemplarzy, 
f) udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/


4.  Autor przenosi nieodpłatnie na Bibliotekę prawo wyłącznego zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym opracowania m.in. w zakresie 
przygotowania Utworu do wykorzystania w wersji multimedialnej, na polach 
eksploatacji, o których mowa w § 2 ust. 3.  

5.  Autor udziela nieodpłatnie zgody na wykorzystanie Utworu lub jego fragmentów 
w działaniach reklamowych, promocyjnych dotyczących Biblioteki i jej działalności.  

6.  Z chwilą określoną w § 2 ust. 1 następuje również przeniesienie na Bibliotekę własności 
wszystkich egzemplarzy Utworu. 

7.  Z chwilą nabycia praw autorskich, Biblioteka nieodpłatnie udziela Autorowi licencji 
nieograniczonej terytorialnie na zamieszczenie Utworu w wersji wydawniczej, na 
zasadach CC BY ND w przestrzeni wirtualnej, na portalach gromadzących publikacje 
naukowe na zasadach open access oraz na własnych stronach internetowych (tzn. 
repozytoriach open access, repozytoriach publikacji naukowych, repozytoriach instytucji 
finansujących, repozytoriach instytucjonalnych, stronach pracodawców [zgodnie z afiliacją], 

stronie domowej autora, repozytoriach dziedzinowych, serwisach społecznościowych). Licencja 
nie jest ograniczona czasowo. Autora obowiązuje karencja jednego roku od momentu 
ukazania się Utworu drukiem, poza przypadkami, kiedy Utwór zostanie udostępniony w 
sieci przez Bibliotekę w terminie wcześniejszym (od tego momentu karencja przestaje 
mieć zastosowanie).  

8. Autor wyraża zgodę, aby jego biogram był umieszczone na końcu artykułu. 
 

§ 3 
1.  Autor upoważnia Bibliotekę do wprowadzenia zmian redakcyjnych w Utworze po jego 

przyjęciu, zarówno co do treści, jak i formy oraz dokonywania niezbędnych skrótów 
i uzupełnień. 

 
§ 4 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn zm.) 
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2019 r . poz. 1231 z późn. zm.). 

4. Wszelkie spory, mogące wynikać z niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Biblioteki.  

 
 
 

Autor        Biblioteka  
 
 
 
(czytelny podpis)       (pieczęć i podpis) 

 


