UMOWA
zawarta w dniu 24 maja 2018 r. w Nowym Sączu
przez i pomiędzy:
Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, ul.
Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409, zwaną dalej
„WSB”
a
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
zwaną dalej „Autorem”
zwane dalej łącznie „Stronami”, oraz z osobna „Stroną”
na następujących warunkach:
PREAMBUŁA
Zważywszy, że:
- Autor zamierza opracować i przedstawić na XVIII Ogólnopolskiej konferencji
naukowej bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych: „Biblioteka przyszłości –
wyzwania - trendy – zagrożenia” organizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły
Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu dnia 24-25 maja 2018r.
referat: pt. „_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________”
.
- Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
zamierza wydać Monografię pt. „Biblioteka przyszłości - wyzwania - trendy zagrożenia", w której zamierza umieścić m.in. powyżej wskazany referat.
w celu podjęcia wspólnych działań Strony zawierają Umowę następującej treści:

§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy
Stronami w zakresie opracowania przez WSB Monografii pt. „Biblioteka
przyszłości - wyzwania - trendy – zagrożenia” (dalej zwanej „Monografią”), w tym
w szczególności określenie warunków przekazania przez Autora WSB praw do
korzystania z referatu pod tytułem „_____________________________________________
__________________________________________________________” (dalej zwanego „Referatem”).
2. Strony ustalają, że działania promocyjno - informacyjne związane z wydaniem i
dystrybucją Monografii pt. „Biblioteka przyszłości - wyzwania - trendy –
zagrożenia” będzie prowadzić WSB.

§2
W ramach niniejszej Umowy Autor zobowiązuje w szczególności do:
a) osobistego wykonania utworu w postaci Referatu (Autor nie może bez uprzedniej
pisemnej zgody WSB podzlecać wykonania Referatu podwykonawcom);
b) dostarczenia WSB Referatu w terminie do dnia 24.05.2018 r. w postaci: 1
egzemplarza papierowego oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej;
c) informowania WSB o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na
zakłócenie przebiegu realizacji niniejszej Umowy,
d) udzielenia WSB licencji na korzystanie z Referatu na polach eksploatacji
wskazanych w niniejszej Umowie,
e) uwzględnienie wytycznych dot. zasad redagowania tekstu stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.
f) wykonywania niniejszej Umowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystując przy tym swoje
doświadczenie i wiedzę,
§3
W ramach niniejszej Umowy WSB zobowiązuje w szczególności do:
a) zamieszczenia w Monografii Referatu pod warunkiem, że Monografia zostanie
opracowana i opublikowana;
b) zamieszczenia w Monografii informacji, że Referat został opracowany przez
Autora,
c) nieodpłatnego przekazania Autorowi jednego (1) egzemplarza Monografii po jej
opublikowaniu.
§4
WSB zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o:
a) nie umieszczaniu Referatu w Monografii,
b) nie opracowywaniu Monografii.

§5
1. Autor zobowiązuje się do przedłożenia WSB ostatecznej wersji Referatu do dnia
31.05.2018.
2. W dniu przekazania Referatu Strony sporządzą Protokół odbioru, który stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§6
1. Autor oświadcza, że jest świadomy iż Monografia pt. „Biblioteka przyszłości wyzwania - trendy - zagrożenia", w której umieszczony zostanie jego Referat
będzie wymagać recenzji osób trzecich od strony merytorycznej, co wiązać się
może z koniecznością dokonania zmian w treści Referatu.
2. Autor oświadcza, iż mając na uwadze ust.1 powyżej:
a) każdorazowo na wniosek WSB dokona zmian w Referacie w terminie i w zakresie
wskazanym przez WSB,
b) w sytuacji, gdy nie wykona zmian w Referacie w terminie i w zakresie wskaznym
przez WSB, WSB jest upoważniona do naniesienia zmian w Referacie według
własnego uznania bez konieczności uzyskania zgody/akceptacji Autora.
§7
1. Autor oświadcza, że opracowany przez niego Referat będzie całkowicie
oryginalny i nie będzie zawierać żadnych zapożyczeń z innych dzieł, które
mogłyby spowodować odpowiedzialność WSB, nie będzie naruszać żadnych praw
osób trzecich i że przysługujące Autorowi prawa autorskie do Referatu nie są
ograniczone w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej Umowy.
2. Autor udziela WSB – dla umożliwienia korzystania WSB w niezbędnym zakresie,
stanowiącym cel niniejszej Umowy z Referatu– licencji na zasadach wskazanych
w tym § 7.
3. Autor oświadcza, że będzie autorem opracowanego przez siebie Referatu. Referat
stanowić będzie przejaw działalności twórczej Autora o indywidualnym
charakterze i stanowić będzie utwór w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor oświadcza, że będzie mu
przysługiwać pełnia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.
Referat nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, ani nie będzie takimi
prawami obciążony. Z dniem podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w §
6, Autor referatu udziela WSB niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas
nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z Referatu
na następujących polach eksploatacji:
a) umieszczenia Referatu w Monografii pt. „Biblioteka przyszłości - wyzwania trendy – zagrożenia”,
b) wprowadzania do obrotu, sprzedaży, nieograniczonej liczby egzemplarzy na
których utrwalono Referat;
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Referatu w całości lub w części, w
nieograniczonej liczbie egzemplarzy, jakimikolwiek środkami, w
jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku w tym na papierze, taśmach,

na płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD Romie i plikach
MP3, na innych nośnikach zapisu magnetycznego, lub cyfrowego, nośnikach
światłoczułych, umożliwiających eksploatację i montaż przy wykorzystaniu
komputera, przy wykorzystaniu techniki drukarskiej, reprograficznej, technik
multimedialnych dostępnych w chwili zawarcia mowy (w tym techniki
cyfrowej i zapisu magnetycznego oraz światłoczułego); w tym: wprowadzanie
do pamięci komputera - HDD, SSD, RAM, pamięć wirtualna, systemów
teleinformatycznych (w tym systemów cloud computing), w tym także
poprzez łączenie i zestawianie części dowolnie wybranych utworów, również
w zakresie, w którym utrwalanie i zwielokrotnianie jest niezbędne dla
wprowadzania, wyświetlania, odtwarzania, stosowania, zwielokrotniania,
przekazywania i przechowywania Referatu;
d) użyczania Referatu,
e) w zakresie korzystania z Referatu w charakterze: materiałów reklamowych,
promocyjnych, informacyjnych lub ich części; wizualizacji i wszelkich innych
form prezentacji WSB;
f) w zakresie wykorzystywania jako elementu witryn internetowych
udostępnianych we wszelkich sieciach teleinformatycznych, w tym w sieci
Internet, sieciach Intranet lub systemach cloud computing;
g) w
zakresie
nieodpłatnego
wypożyczenia
zwielokrotnionych egzemplarzy Referatu;

lub

udostępnienie

h) tworzenia nowych wersji i adaptacji Referatu (tłumaczenie, przystosowanie,
zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
i) prawo do wykorzystywania
szkoleniowych;

Referatu

do

celów

edukacyjnych

lub

j) sporządzanie wersji obcojęzycznych Referatu;
k) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub
standardzie a także publiczne udostępnianie Referatu w ten sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie oraz zamieszczenie
w Repozytorium instytucjonalnym WSB;
4. Autor, wraz z udzieleniem licencji do Referatu zezwala bez ograniczeń WSB na
wykonywanie zależnych praw autorskich wynikających z Referatu oraz
upoważnia WSB do zezwalania bez ograniczeń osobom trzecim wykonywania
tych zależnych praw autorskich. Zezwolenie to obejmuje również prawo WSB do
zezwalania osobom trzecim do upoważniania innych podmiotów do
wykonywania zależnych praw autorskich wynikających z Referatu.

5. Autor wraz z udzieleniem licencji przenosi na WSB własność wszystkich
egzemplarzy Referatu, które zostały przekazane WSB.
6. W przypadku wniesienia przez osoby trzecie roszczeń tytułem naruszenia praw
autorskich oraz innych praw własności intelektualnej bądź przemysłowej do
Referatu, Autor:
a) zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia praw
osób trzecich i w tym zakresie zwalnia WSB od jakiejkolwiek
odpowiedzialności z tego tytułu,
b) przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe roszczenia,
c) ponosi wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń
związanych z naruszeniem praw autorskich oraz innych praw własności
intelektualnej bądź przemysłowej osób trzecich zgłaszających roszczenia.
7. Jeżeli okaże się konieczne korzystanie z Referatu na innych polach eksploatacji
niż wymienione w niniejszej Umowie, Strony mogą zawrzeć osobną umowę, w
której określą zasady uzyskania licencji do korzystania z Referatu na tych polach.
8. Każda ze Stron ma prawo wykorzystać informacje o wzajemnej współpracy w
prowadzonych przez Strony działaniach promocyjnych i marketingowych.
§8
WSB może odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:
a) Autor nie przedłoży WSB Referatu w terminie 31.05.2018,
b) Autor naruszy postanowienia niniejszej Umowy,
w terminie 14 dni od zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń (a-e) uprawniających do
odstąpienia od Umowy

1.
2.

3.
4.

§9
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dokonywane są w formie pisemnej
z wyraźnym odniesieniem do niniejszej Umowy i podpisane przez Strony, pod
rygorem nieważności.
Umowa niniejsza zostaje całkowicie podporządkowana prawu polskiemu. W
sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na
ważność pozostałych postanowień oraz Umowy jako całości. W takiej sytuacji
Strony zobowiązują się do zastąpienia postanowienia nieważnego

postanowieniem ważnym, które będzie oddawać zamiar Stron, zwłaszcza w
zakresie celu niniejszej Umowy.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie
przez sąd polski właściwy dla siedziby WSB.

..........................
WSB

.........................
AUTOR

