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LICENCJA
.................................................................
miejscowość, data
................................................................
Imię i nazwisko Autora
................................................................
................................................................
Adres zamieszkania Autora

I.

Jako Autor utworu pt. ………………...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................, zwanego dalej „Utworem”, złożonego
do opublikowania w czasopiśmie naukowym Przegląd Więziennictwa Polskiego udzielam Wydawcy, tj. Wyższej Szkole
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa, niewyłącznej,
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji w zakresie:
1)

wprowadzania Utworu do pamięci komputera,

2)

utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytworzenia egzemplarzy Utworu w nakładzie ustalonym przez
Wydawcę, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, optyczną, zapisu na cyfrowym nośniku,

3)

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – w szczególności sprzedaży periodyków
(publikacji) papierowych,

4)

tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, w tym wynikających
z opracowania redakcyjnego i korekty Utworu,

5)

wprowadzania do ogólnie dostępnych sieci komputerowych, rozpowszechnienia Utworu, a także jego
udostępnienia w postaci elektronicznej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. na stronie internetowej czasopisma oraz umieszczania Utworu
w bibliotekach, repozytoriach i czytelniach cyfrowych, w tym w internetowych, ogólnodostępnych bazach
danych czasopism naukowych.

II.

Oświadczam, że:
1)

Utwór nadesłany do Redakcji Przeglądu Więziennictwa Polskiego, tj. tekst oraz zawarte w nim: tabele, wykresy,
schematy, fotografie czy rysunki są wynikiem mojej twórczości, a ich wykorzystanie nie narusza praw autorskich,
znaku towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich,

2)

prawa autorskie do przedmiotowego Utworu w zakresie pól eksploatacji wymienionych w pkt I. nie są
ograniczone w zakresie objętym niniejszą licencją,

3)

Utwór nie był dotychczas publikowany i nie został złożony do publikacji w żadnym innym czasopiśmie.

III. Zobowiązuję się do zwrócenia Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie całości kosztów związanych
z koniecznością naprawienia wszelkich szkód, jakie powstały w wyniku niedotrzymania powyższych postanowień
umownych lub nieprawdziwości oświadczeń zawartych w pkt. II. licencji.
IV. Wyrażam zgodę na udzielanie przez Wydawcę sublicencji bez uzyskiwania uprzedniej zgody Autora, jeśli nie narusza to
praw majątkowych Autora.
V.

Autor przenosi na Wydawcę uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu
i na wykonywanie pozostałych praw zależnych.

......................................................
podpis Autora

