
 

 

 

 

LICENCJA  

NA PUBLIKACJĘ  

 

 

udzielona w dniu ……………… 2018 roku przez: 

 
Imię i nazwisko 

 

……………………………………… 
 

Adres zameldowania 

 

……………………………………………………………………………… 

 

– zwanego dalej Autorem 

 

na rzecz 

 

Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Centrum  

Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin  

– zwanego dalej Licencjobiorcą 

 

Autor oświadcza, iż jest, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, autorem dzieła (artykułu):  

………………………………………………  (dalej: dzieło). 

 

1. Autor oświadcza, że: 

1) dzieło ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny, spełniając wymogi 

przynależne utworowi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, 

2) dzieło nie jest obciążone autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich, 

3) posiada niezbędne uprawnienia do zezwolenia na korzystanie z dzieła  

w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych i że przysługujące mu jako 

twórcy prawa nie są w jakikolwiek sposób obciążone lub ograniczone pra-

wami osób trzecich. 

 

2. Autor udziela Licencjobiorcy bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, 

niewyłącznej licencji, która uprawnia Licencjobiorcę do: 

1) zamieszczenia dzieła w wydawanym i rozpowszechnianym przez ZCDN  

Zachodniopomorskim Dwumiesięczniku Oświatowym „Refleksje” 2018,  

nr …, oraz innych publikacjach, zarówno w formie materialnej, jak i cyfrowej,  

w ramach biblioteki cyfrowej ZCDN-u, udostępnianych plików pdf, ePub  

i Mobi na stronach: www.refleksje.zcdn.edu.pl i www.zcdn.edu.pl oraz na 

profilu ZCDN-u w portalu ISSU, 

 

 

 

http://www.refleksje.zcdn.edu.pl/


 

2) powielania dzieła w związku z wydanym dwumiesięcznikiem, o którym mo-

wa w pkt. 1, 

3) udostępnienie dzieła w dowolnych formach na stronach: www.zcdn.edu.pl, 

www.refleksje.zcdn.edu.pl (w całości lub we fragmentach), 

4) przetłumaczenia streszczenia dzieła na języki obce oraz korzystania z prze-

tłumaczonej wersji streszczenia na wszystkich polach eksploatacji wymienio-

nych w niniejszej licencji, 

5) upoważnienia innej osoby do korzystania z dzieła, w zakresie niniejszej licen-

cji.  

3. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie przez Licencjobiorcę danych osobowych 

objętych niniejszą umową dla celów realizacji umowy lub w związku z obowiąz-

kami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

4. Wszelkie zmiany niniejszej licencji wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-

ważności.  

 

5. Licencja została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

 

 

……………………………..     ……..………………………. 

         podpis Autora              podpis Licencjobiorcy 
 

 
 


