
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Repozytorium  

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

 

Warunki udzielania licencji dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

 

Autor lub twórca Materiału udziela PUM licencji na korzystanie ze zdeponowanego Materiału na 

następujących warunkach: 

1) Licencja udzielana jest nieodpłatnie. 

2) Licencja udzielana jest na czas oznaczony 5 lat, po upływie którego ulega przekształceniu w 

licencję udzieloną na czas nieoznaczony. 

3) Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych. 

4) Licencja udzielana jest na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z 

dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na 

następujących polach eksploatacji: 

− wprowadzanie utworu w całości lub w części do pamięci ogólnie dostępnych platform 

informatycznych wybranych przez PUM, w tym w szczególności do Repozytorium PUM i 

PPM oraz rozpowszechnianie go poprzez w/w platformy, 

− zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową, 

− udostępnianie utworu w wersji elektronicznej za pośrednictwem końcówek systemu 

informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie PUM w taki sposób, aby każdy miał 

do niego dostęp, 

− udostępnianie i rozpowszechnianie utworu w sieci Internet dla wszystkich bez ograniczeń, w 

tym w taki sposób, aby odbiorcy mogli uzyskać dostęp do utworu w czasie i miejscu przez 

siebie wybranym. 

5) Jeżeli utwór nie był jeszcze udostępniony publiczności – Licencjodawca upoważnia PUM do 

podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. 

6) Jeżeli Materiał stanowi bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

ochronie baz danych – Licencjodawca upoważnia PUM także do pobierania i wtórnego 

wykorzystywania danych w zakresie niezbędnym do prowadzenia Repozytorium PUM i PPM oraz 

zobowiązuje się dążyć do zapewnienia, aby dane te były rzetelne, identyfikowalne, dostępne, 

nadające się do przeprowadzenia badań oraz użyteczne poza pierwotnym celem, dla którego 

zostały zebrane. 

7) Licencjodawca zobowiązuje się nie wypowiadać licencji przez okres 25 lat od dnia jej udzielenia 

pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz PUM kary umownej w kwocie 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięciu tysięcy złotych i 00/100). 

 


