załączniki do Regulaminu Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
UMOWA O UDOSTĘPNIENIE UTWORU
W REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO (licencja wyłączna)
Dnia .................................. w Łodzi,
pomiędzy Panem/Panią.........................................................................................................
zamieszkałym/ą w ...............................................................................................................,
zwanym/ą dalej Autorem,
a
Uniwersytetem Łódzkim – Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
przy ulicy J. Matejki 34/38, reprezentowaną przez Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu
Łódzkiego – kustosza dypl. mgr Tomasza Piestrzyńskiego,
zwaną dalej Biblioteką,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Autor utworu pt. „............”, oświadcza, iż udziela Bibliotece nieodpłatnej licencji wyłącznej,
nieograniczonej pod względem czasowym ani terytorialnym, upoważniając do:
1) utrwalenia jego utworu w formie elektronicznej oraz wprowadzenia go w tej formie
do Repozytorium UŁ,
2) udostępniania jego utworu nieodpłatnie on-line, dla użytkowników sieci akademickiej
UŁ,
3) udostępniania jego utworu nieodpłatnie, dla wszystkich użytkowników sieci Internet,
4) sporządzania lub zlecania sporządzania egzemplarzy jego utworu, w celu
uzupełnienia, zachowania lub ochrony zbiorów Repozytorium UŁ,
5) przechowywania i archiwizowania utworu w formie elektronicznej.
2. Autor oświadcza, iż utwór, o którym mowa w ust. 1, jest oryginalny i w żaden sposób nie
stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich
obowiązujących wobec całości bądź części utworu oraz że nie zawiera materiału, który jest
zniesławiający lub w jakikolwiek sposób obraźliwy.
3. Autor oświadcza, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie do utworu, o którym mowa
w ust. 1, w tym prawo rozporządzania utworem, i jego prawa nie są w czymkolwiek ani w
jakikolwiek sposób ograniczone. Ponadto, Autor oświadcza, iż nie mają miejsca żadne inne
okoliczności, które mogłyby narazić Bibliotekę na odpowiedzialność względem osób trzecich
z tytułu wykonania jakichkolwiek czynności, o których mowa w ust. 1, w szczególności Autor
zwalnia Bibliotekę z odpowiedzialności z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich do
materiału ilustracyjnego zawartego w utworach, jak również wykorzystanego na okładkach i
zobowiązuje się ponosić wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu
ewentualnego naruszenia praw autorskich, w tym w szczególności do ilustracji. W przypadku
pojawienia się jakichkolwiek roszczeń z wyżej wymienionych tytułów, Autor zobowiązuje się
jednocześnie do wstąpienia do toczącego się postępowania niezwłocznie po zawiadomieniu go
przez Bibliotekę, a także zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód,
jakie Biblioteka poniosła wskutek zgłoszenia takich roszczeń, w tym w szczególności
utraconych korzyści, odszkodowania, kar oraz kosztów sądowych i kosztów pomocy prawnej.
4. Autor zobowiązuje się nie naruszać prawa Biblioteki określonego w ust. 1.
5. W przypadku, gdy utwór powstał w związku z jakimkolwiek wsparciem, w tym finansowym,
jakiegokolwiek innego podmiotu lub urzędu, Autor oświadcza ponadto, iż przysługuje mu

pełnia praw autorskich, w tym prawo do rozporządzenia utworem poprzez zawarcie niniejszej
umowy. W tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3.
§2
1.Biblioteka zobowiązuje się do:
1) utrzymywania Repozytorium UŁ w stanie umożliwiającym otwarty dostęp do utworów
w nim zawartych, zgodnie z zakresem udzielonych przez autorów licencji,
2) wprowadzenia utworu, o którym mowa w § 1 ust. 1, do Repozytorium i udostępniania
go, oraz wykonywania innych czynności, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z
zakresem udzielonej przez Autora licencji,
3) wykonywania czynności, o których mowa w § 1 ust. 1, z zachowaniem bezpieczeństwa
danych,
4) umożliwiania wglądu Autora do utworu zawartego w Repozytorium UŁ, a w
wyjątkowych jego aktualizowania, stosownie do postanowień Regulaminu
Repozytorium UŁ.
§3
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§4
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy prawa cywilnego.
§5
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy
miejscowo właściwe dla siedziby Uniwersytetu Łódzkiego.
§6
Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla
Biblioteki i jeden dla Autora.

.........................................
Autor

........................................
Biblioteka

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE UTWORU
W REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO (licencja niewyłączna)
Dnia ……………………………. w Łodzi,
pomiędzy Panem/Panią……………………………………………………………………
zamieszkałym/ą w ………………………………………………………………………..,
zwanym/ą dalej Autorem,
a
Uniwersytetem Łódzkim – Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
przy ulicy J. Matejki 34/38, reprezentowaną przez Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu
Łódzkiego – kustosza dypl. mgr Tomasza Piestrzyńskiego,
zwaną dalej Biblioteką,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Autor utworu pt. „…………”, oświadcza, iż udziela Bibliotece nieodpłatnej licencji
niewyłącznej, nieograniczonej pod względem czasowym ani terytorialnym, upoważniając do:
1) utrwalenia jego utworu w formie elektronicznej oraz wprowadzenia go w tej formie do
Repozytorium UŁ,
2) udostępniania jego utworu nieodpłatnie on-line dla użytkowników sieci akademickiej
UŁ,
3) udostępniania jego utworu nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet,
4) sporządzania lub zlecania sporządzania egzemplarzy jego utworu w celu uzupełnienia,
zachowania lub ochrony zbiorów Repozytorium UŁ,
5) przechowywania i archiwizowania utworu w formie elektronicznej.
2. Autor oświadcza, iż utwór, o którym mowa w ust. 1, jest oryginalny i w żaden sposób nie
stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich
obowiązujących wobec całości bądź części utworu oraz że nie zawiera materiału, który jest
zniesławiający lub w jakikolwiek sposób obraźliwy.
3. Autor oświadcza, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie do utworu, o którym mowa
w ust. 1, w tym prawo rozporządzania utworem i jego prawa nie są w czymkolwiek ani w
jakikolwiek sposób ograniczone. Ponadto, Autor oświadcza, iż nie mają miejsca żadne inne
okoliczności, które mogłyby narazić Bibliotekę na odpowiedzialność względem osób trzecich
z tytułu wykonania jakichkolwiek czynności, o których mowa w ust. 1, w szczególności Autor
zwalnia Bibliotekę z odpowiedzialności z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich do
materiału ilustracyjnego zawartego w utworach, jak również wykorzystanego na okładkach i
zobowiązuje się ponosić wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu
ewentualnego naruszenia praw autorskich, w tym w szczególności do ilustracji. W przypadku
pojawienia się jakichkolwiek roszczeń z wyżej wymienionych tytułów, Autor zobowiązuje się
jednocześnie do wstąpienia do toczącego się postępowania niezwłocznie po zawiadomieniu go
przez Bibliotekę, a także zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód,
jakie Biblioteka poniosła wskutek zgłoszenia takich roszczeń, w tym w szczególności
utraconych korzyści, odszkodowania, kar oraz kosztów sądowych i kosztów pomocy prawnej.
4. Autor zobowiązuje się nie naruszać prawa Biblioteki określonego w ust. 1.
5. W przypadku, gdy utwór powstał w związku z jakimkolwiek wsparciem, w tym finansowym,
jakiegokolwiek innego podmiotu lub urzędu, Autor oświadcza ponadto, iż przysługuje mu
pełnia praw autorskich, w tym prawo do rozporządzenia utworem poprzez zawarcie niniejszej
umowy. W tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3.

§2
Biblioteka zobowiązuje się do:
1) utrzymywania Repozytorium UŁ w stanie umożliwiającym otwarty dostęp do utworów
w nim zawartych, zgodnie z zakresem udzielonych przez autorów licencji,
2) wprowadzenia utworu, o którym mowa w § 1 ust. 1, do Repozytorium i udostępniania
go oraz wykonywania innych czynności, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z
zakresem udzielonej przez Autora licencji,
3) wykonywania czynności, o których mowa w § 1 ust. 1, z zachowaniem bezpieczeństwa
danych,
4) umożliwiania wglądu Autora do utworu zawartego w Repozytorium UŁ, a w
wyjątkowych przypadkach - jego aktualizowania, stosownie do postanowień
Regulaminu Repozytorium UŁ.
§3
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§4
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy prawa cywilnego.
§5
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy
właściwe miejscowo dla siedziby Uniwersytetu Łódzkiego.
§6
Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden
dla Biblioteki i jeden dla Autora.

.........................................
Autor

........................................
Biblioteka

