
UMOWA LICENCYJNA 

NINIEJSZA UMOWA została sporządzona i zawarta dnia ………………….  r. pomiędzy EBSCO Publishing, Inc., z
siedzibą  przy  10  Estes  Street,  Ipswich,  Massachusetts,  01938-0682,  USA  ("EP")  a
…………………………………………………………………………………………………………z  siedzibą
w……………...……….………………………(„Licencjodawcą”). 

ZWAŻYWSZY, ŻE Licencjodawca ma prawo wydawać lub zlecać wydanie Publikacji (zdefiniowanych w niniejszej
Umowie); oraz 

ZWAŻYWSZY,  ŻE Licencjodawca  pragnie  udzielić  EP  licencji  na  rozpowszechnianie  Treści  (zdefiniowanej  w
niniejszej  Umowie)  Publikacji  wśród  użytkowników  końcowych  w  formie  tekstu,  obrazu,  innego  formatu
elektronicznego lub innego rodzaju formatów lub na nośnikach, które wykorzystywane są w chwili obecnej lub mogą
zostać wynalezione w przyszłości, poprzez udzielenie dalszej licencji lub sprzedaż produktów informacyjnych przy
wykorzystaniu takich nośników, jak płyty CD-ROM, taśmy, komputery główne w trybie online, usługi internetowe
oraz inne nośniki lub formaty elektroniczne albo optyczne znane obecnie lub wynalezione w przyszłości; 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, uwzględniając wzajemne obietnice i postanowienia zawarte w niniejszej Umowie,
a także inne właściwe i cenne uwagi, EP i Licencjodawca niniejszym uzgadniają, co następuje:

I. Definicje. Następujące terminy będą używane w Umowie zgodnie z definicjami podanymi w punkcie 1: 

1.1 "Przystosowanie", EP nie będzie wprowadzać żadnych zmian do treści wydawniczych Publikacji objętych licencją
udzieloną w ramach niniejszej Umowy. Pomimo powyższego, EP ma prawo wprowadzać do każdego przekazu takie
pola i kody tematu lub opisu, instrukcje oraz inne aplikacje techniczne, które mogą być niezbędne do zapewnienia
kompatybilności Treści ze strukturą bazy danych oraz układem logicznym opcji przeszukiwania Produktów oraz do
znormalizowania elementów danych w celu ułatwienia korzystania z Produktu. 

1.2 "Publikacje" są to tytuły wymienione w Załączniku 1, który może zostać uzupełniony co pewien czas i  który
poprzez to odniesienie stanowi część niniejszej Umowy. 

1.3 "Treść" obejmuje teksty, obrazy oraz innego rodzaju zawartość Publikacji. 

1.4 "Treść bieżąca" to Treść, którą Licencjodawca opublikuje po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. 

1.5  "Logo"  oznacza  znaki  lub  elementy  graficzne  banerów  opatrzonych  znakami  handlowymi,  należące  do
Licencjodawcy, które są używane na okładce każdej edycji Publikacji.

1.6  "Treść  poprzednia"  jest  to  Treść,  którą  Licencjodawca opublikował,  a  EP włączyła  do Produktów w okresie
obowiązywania niniejszej Umowy. 

1.7 "Produkty" są to produkty informacyjne rozprowadzane przez EP (oraz na mocy umów z EP przez dystrybutorów,
sprzedawców, agentów lub licencjobiorców EP), które zawierają całą Treść lub część Treści Publikacji, wymienionych
w Załączniku 2, który może zostać co jakiś czas uzupełniony i który poprzez to odniesienie stanowi część niniejszej
Umowy. 

1.8  "Użytkownik"  oznacza  osoby  trzecie  lub  organizacje,  które  zawarły  umowy  z  EP  i/lub  dystrybutorami,
sprzedawcami, agentami lub licencjobiorcami EP w odniesieniu do Produktów. 

2.   Przyznanie licencji   

2.1  Licencjodawca  udziela  EP  niewyłącznego  prawa  i  licencji  na  odtwarzanie,  rozprowadzanie  reprodukcji,
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zamieszczanie, publiczną prezentację i dostosowywanie Treści w celu jej włączenia do Produktów oraz umożliwienie
odtworzenia,  rozprowadzenia  reprodukcji,  zamieszczania,  publicznej  prezentacji  i  dostosowania  Treści  w ramach
Produktów.  EP  nie  będzie  udostępniać  Produktów  osobom  lub  podmiotom,  które  nie  są  autoryzowanymi
Użytkownikami. EP nie upoważni żadnego Użytkownika do odsprzedaży, ani nie udzieli żadnemu Użytkownikowi
zezwolenia na odsprzedaż Treści lub jej części. Jednak Użytkownicy uczelni wyższych mogą w zamian za dodatkową
opłatę z tytułu prenumeraty, od której będą płacone honoraria zgodnie z punktem 4 niniejszej Umowy udostępniać
Produkty EP swoim absolwentom jako element w ramach większego pakietu usług oferowanych absolwentom. Żadne
z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa Licencjodawcy do promowania swoich własnych prenumerat
lub  produktów,  drukowanych  lub  elektronicznych,  które  obejmują  te  Publikacje  ani  możliwości  zawierania
porozumień z innymi agencjami subskrypcyjnymi lub dystrybutorami. 

2.2 Licencjodawca zachowuje wszystkie prawa, tytuły, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej w
odniesieniu do Publikacji. EP nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw do Publikacji, chyba,
że jednoznacznie stwierdzono inaczej w niniejszej Umowie. 

2.3 Jeżeli  w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Licencjodawca przekaże Treść Publikacji  do włączenia do
produktu lub usługi udostępnianej bezpłatnie, EP zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub anulowania honorarium
należnego zgodnie z punktem 4. Aby uniknąć wątpliwości, żadne z postanowień niniejszego punktu nie ma na celu
ograniczenia prawa Licencjodawcy do promowania swoich własnych prenumerat, drukowanych lub elektronicznych,
poprzez  przekazanie  wyłącznie  wybranej,  mniejszej  części  Treści  Publikacji  w  ramach  produktu  lub  usługi
dostarczanej bezpłatnie.

2.4 Wykorzystanie  znaków handlowych Licencjodawcy wymaga oceny i  zgody Licencjodawcy.  Jednak materiały
ogó1nego przeznaczenia, takie jak katalogi baz danych, cenniki, komunikaty w ramach list dyskusyjnych  (Listserv
Messages) oraz inne informacje dla klientów albo inne materiały zawierające ogó1ny wykaz usług lub baz danych nie
wymagają specjalnej oceny ani zgody. W celu promowania marki Licencjodawcy, EP może zamieścić Logo Publikacji
wyłącznie w powiązaniu z prezentacją pełnego tekstu artykułu pochodzącego z tej Publikacji. EP może również użyć
ilustracji z okładki Publikacji w materiałach promocyjnych i marketingowych.

2.5 Licencjodawca upoważnia EP do udzielania pod-licencji na Treść w zamian za dodatkowe wynagrodzenie poza
wynagrodzeniem wymienionym w punkcie 4., które zostanie obliczone w sposób odpowiadający metodzie określonej
w punkcie 4.1 niniejszej Umowy. EP udzieli pod-licencji na odtwarzanie, rozprowadzanie reprodukcji, zamieszczanie,
publiczną prezentację oraz dostosowanie Treści  oraz Produktów, a także zezwoli  na odtwarzanie,  rozprowadzanie
reprodukcji, zamieszczanie, publiczną prezentację i dostosowanie Treści na wszystkich nośnikach znanych obecnie lub
wynalezionych w przyszłości, generując przychody z tytułu gwarantowanych źródeł, pakietów subskrypcyjnych lub
modeli  transakcyjnych (typu  pay per  view „opłata za obejrzenie”).  Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia  od
Licencjodawcy  EP  zobowiąże  swoich  licencjobiorców  do  usunięcia  Treści  określonej  przez  Licencjodawcę.  EP
zastrzega sobie prawo do polecenia swoim Licencjobiorcom usunięcia Treści, której własność lub prawa licencyjne
budzą wątpliwości. Licencjodawca wskaże, czy akceptuje, czy odrzuca takie rozwiązanie, wyrażając swoją zgodę w
Załączniku 3, który poprzez to odniesienie stanowi część niniejszej Umowy. 

2.6 Licencjodawca zgadza się podjąć wszelkie możliwe starania, aby umieścić informację na winiecie Publikacji, że
Publikacje takie są włączone do Produktów EP. 

2.7 Licencjodawca udziela EP prawa do udostępnienia Treści Publikacji  na serwerach EP do celów przeszukiwań
przez  główne  wyszukiwarki  i  serwis  EBSCO  Discovery  Service,  aby  poinformować  Użytkowników  o  Treści
Produktów.  Licencjodawca  dostarczy  dane  do  pełnego  tekstu  oraz  metadane  wraz  z  informacją,  która  umożliwi
hyperłącza na serwerze online między metadanymi i pełnym tekstem. Licencjodawca zgadza się dostarczyć te dane dla
wszystkich  bieżących  i  przyszłych  tytułów.  Wyszukiwarki  oraz  EBSCO  Discovery  Service  mogą  wyświetlać
ograniczone fragmenty Treści tak, aby Użytkownicy mogli łączyć się z Treścią poprzez listy rezultatów.
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2.8 EP może według własnego wyboru włączyć Treść Publikacji począwszy od Woluminu nr 1 Zeszytu nr 1. 

3. Opracowanie Produktów 

3.1 Licencjodawca dostarczy EP Treść Publikacji w terminie, we wspólnie uzgodnionym formacie oraz na wspólnie
uzgodnionym nośniku, jak określono w Załączniku 1. 

3.2 Licencjodawca zgadza się przekazać najlepsze możliwe dane odnośnie Treści Publikacji bez dodatkowych opłat
dla EP zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku 1. Licencjodawca zgadza się na upoważnienie EP do
pobrania Treści Publikacji od osób trzecich i opłacenie związanych z tym kosztów, (jeśli takie wystąpią).

4.   Płatności i raporty   

4.1 EP zapłaci Licencjodawcy raz na kwartał uzyskane honoraria. Honoraria takie stanowić będą dwadzieścia procent
(20%) przychodów netto pobranych z tytułu wprowadzenia Treści z Publikacji do sprzedanych Produktów. 

4.2 EP ureguluje płatności należne Licencjodawcy w ramach niniejszej Urnowy w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni
od ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym rozpoczęto korzystanie z Treści Publikacji w Produktach.

4.3 Od Produktów, do których włączono tylko informacje bibliograficzne i abstrakty Licencjodawcy, a nie zawarto
tekstu ani obrazu artykułu, Licencjodawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. 

5. Oświadczenia i gwarancje 

5.1 EP oświadcza i gwarantuje, że ma prawo zawrzeć niniejszą Umowę oraz spowodować sprzedaż Produktów w
formie i w sposób w niej określony. Licencjodawca oświadcza i gwarantuje EP, że: (a) Licencjodawca ma prawo
zawrzeć niniejszą Umowę z EP, (b) Licencjodawca ma prawo zezwolić na lub spowodować udzielenie licencji na
Treść Publikacji w formie i sposób określony w niniejszej Umowie oraz (c) Licencjodawca posiada wszystkie prawa,
tytuły i udziały, włącznie z prawami autorskimi, do Publikacji  będących przedmiotem licencji  zgodnie z niniejszą
Umową, a także do poszczególnych pozycji  Treści,  lub w odniesieniu do poszczególnych pozycji  Treści,  prawa i
licencji na zezwolenie EP na wykorzystanie Treści w sposób przewidziany w niniejszej Umowie.

5.2 EP zabezpieczy Licencjodawcę (oraz jego kierownictwo, członków zarządu i partnerów) na wypadek wszelkiej
odpowiedzialności, szkód, strat lub kosztów wynikających z roszczeń, żądań, działań lub postępowań opartych na lub
wynikających z naruszenia lub domniemanego naruszenia któregokolwiek z oświadczeń lub którejkolwiek z gwarancji
określonych w niniejszej Umowie, lub poniesionych w związku z rozstrzygnięciem lub unikaniem tego typu roszczeń
pod warunkiem jednak, że Licencjodawca przekaże EP bezzwłocznie powiadomienie prawne, stwierdzające istnienie
roszczenia oraz pod warunkiem, że EP ma prawo uczestniczyć w obronie tego typu roszczeń na własny koszt. Zgoda
na udzielenie zabezpieczenia pozostaje w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy licencyjnej. 

5.3 Licencjodawca zabezpieczy EP (oraz jej  podmioty dominujące, podmioty afiliowane,  kierownictwo, członków
zarządu i partnerów) na wypadek wszelkiej odpowiedzialności, szkód, strat lub kosztów wynikających z roszczeń,
żądań,  działań  lub  postępowań  opartych  na  lub  wynikających  z  naruszenia  lub  domniemanego  naruszenia
któregokolwiek z oświadczeń lub którejkolwiek z gwarancji określonych w niniejszej Umowie lub poniesionych w
związku z rozstrzygnięciem lub unikaniem tego typu roszczeń, pod warunkiem jednak, że EP przekaże Licencjodawcy
bezzwłocznie powiadomienie prawne stwierdzające istnienie roszczenia oraz pod warunkiem, że Licencjodawca ma
prawo uczestniczyć w obronie tego typu roszczeń na własny koszt. Zgoda na udzielenie zabezpieczenia pozostaje w
mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Urnowy licencyjnej. 

6. Prawa autorskie i naruszenie

6.1  Prawa  autorskie  do  Publikacji  pozostają  własnością  Licencjodawcy.  Klienci  EP  zgadzają  się  przestrzegać
postanowień Ustawy o prawach autorskich z 1976 roku jak również wszelkich ograniczeń wynikających z umów,
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ograniczeń  praw  autorskich  lub  innych  ograniczeń  stosowanych  przez  wydawców  i  określonych  w  Produktach.
Zgodnie z niniejszymi warunkami klient i Użytkownicy mogą pobierać z serwera, przesyłać pocztą elektroniczną lub
drukować  ograniczoną  liczbę  kopii  opisów  bibliograficznych,  abstraktów,  pełnego  tekstu  lub  jego  części  pod
warunkiem, że te informacje są wykorzystywane wyłącznie do osobistego,  niehandlowego użytku.  EP poinstruuje
swoich  klientów,  że  nie  wolno  im  wykorzystywać  Produktów  jako  elementu  lub  podstawy  innej  publikacji
opracowanej  w  celu  sprzedaży,  ani  też  powielać  lub  zmieniać  Produktów  albo  ich  treści  w  żaden  sposób,  ani
wykorzystywać  ich  w  celu  sprzedaży  lub  dystrybucji.  EP  poinformuje  klientów,  że  muszą  podjąć  wszelkie
uzasadnione środki zaradcze, aby ograniczyć wykorzystanie baz danych do tych będących przedmiotem konkretnego
upoważnienia.

6.2 Każda strona podejmie wszelkie uzasadnione starania, aby powiadomić drugą o wszelkich zauważonych zarzutach
dotyczących  naruszenia  praw  patentowych,  praw  autorskich,  praw  do  znaków  handlowych  lub  praw  własności
intelektualnej do Produktów. 

6.3 EP potwierdza i  zgadza się,  że Licencjodawca może w odniesieniu do jakiejkolwiek Treści lub jakiejkolwiek
Publikacji  lub ich części  zażądać od EP usunięcia lub zaprzestania dystrybucji  części  Treści lub Publikacji,  która
zdaniem Licencjodawcy może naruszać prawo lub prawa własności lub prawa umowne strony trzeciej i EP będzie
właściwie współpracować z Licencjodawcą w tym zakresie. W przypadku, gdy Licencjodawca zażąda, aby EP usunęła
lub  zaprzestała  dystrybucji  ponad  pięciu  procent  (5%)  całkowitej  Treści  objętej  licencją  udzieloną  EP  przez
Licencjodawcę  zgodnie  z  niniejszą  Umową,  obowiązek  EP  dotyczący  zapłaty  honorarium zgodnie  z  punktem 4
niniejszej  Umowy zostanie  obniżony proporcjonalnie  do  procentu  Treści  podlegającej  usunięciu  lub  zaprzestaniu
dystrybucji. 

7. Poufność 

7.1  Żadna  ze  stron  nie  będzie  bez  pisemnej  zgody  drugiej  strony  lub  zgodnie  z  poniższymi  postanowieniami,
przekazywać żadnej stronie trzeciej informacji poufnych drugiej strony, ustnie lub na piśmie (włączając w to bez
ograniczeń przyszłe plany handlowe i usługi, a także dane i adresy Użytkowników). Każda ze stron będzie chronić
tego typu informacje przed niezamierzonym ujawnieniem stronie trzeciej w taki sam sposób, w jaki chroni swoje
własne informacje poufne. Obowiązek każdej strony dotyczący zachowania poufności i nieujawniania informacji nie
dotyczy  informacji  ujawnianych  radcy  prawnemu  lub  doradcy  takiej  strony  ani  sądom,  arbitrom  lub  podobnym
organom w przypadku, gdy strona taka prowadzi w dobrej wierze spór z drugą stroną w związku z niniejszą. Umową. 

7.2 Obie strony uzgadniają ponadto, że wszystkie zobowiązania o zachowaniu poufności przewidziane w niniejszej
Umowie pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. 

8. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy 

8.1  Okres  obowiązywania  Umowy  rozpoczyna  się  w  dniu  określonym  na  wstępie  i  podlega  automatycznemu
odnowieniu w trzy (3) lata po takim dniu. Po tym okresie Umowa będzie odnawiana co roku na warunkach w niej
określonych, chyba że jedna ze stron Umowy przekaże drugiej stronie przynajmniej dziewięćdziesięciodniowe (90-
dniowe), pisemne wypowiedzenie przed terminem odnowienia, informujące o zamiarze nieodnawiania Umowy. 

8.2 Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za pisemnym wypowiedzeniem w przypadku
poważnego naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy przez drugą stronę, jeżeli strona ta nie naprawi naruszenia
w ciągu sześćdziesięciu (60) dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o naruszeniu.

8.3 Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana z efektem natychmiastowym przez każdą ze stron w przypadku, gdy
przeciwko  drugiej  stronie  złożono  wniosek  o  rekompensatę  w  ramach  postępowania  upadłościowego  lub
restrukturyzacyjnego, wyznaczono likwidatora dla całości lub znacznej części majątku drugiej strony, druga strona
została  rozwiązana  lub  zlikwidowana  w wyniku operacji  innej  niż  sprzedaż  całości  lub  znacznej  części  swojego
majątku, druga strona zaprzestaje zupełnie prowadzenia działalności w wyniku operacji innej niż sprzedaż całości lub
znacznej części swojego majątku lub druga strona próbuje scedować niniejszą Umowę wbrew jej postanowieniom. 

8.4 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy każda ze stron bezzwłocznie zwróci drugiej stronie wszystkie informacje poufne
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oraz informacje oddziałujące na prowadzenie działalności w konkretny sposób, które znajdują się w posiadaniu lub
pod kontrolą takiej  strony.  Po rozwiązaniu Umowy EP traci  licencję na włączenie Treści  bieżącej  pochodzącej  z
publikacji do swoich Produktach, ale może nadal uwzględniać w swoich produktach Treść poprzednią pochodzącą z
Publikacji  w  swich  Produktach  pod  warunkiem  zapłaty  jednorazowego  honorarium  będącego  równowartością
należności za poprzednie dwanaście miesięcy zgodnie z warunkami określonymi w Umowie w punkcie 4.1. Zapłata
winna nastąpić w ciągu trzydziestu dni od wygaśnięcia Umowy.

9. Siła wyższa 

Żadna ze stron nie narusza niniejszej Umowy, jeżeli wypełnienie jej obowiązków lub próby naprawienia naruszenia
zostały opóźnione lub uniemożliwione w wyniku przypadków losowych,  pożaru,  katastrof  naturalnych,  wypadku,
działań rządowych, trudności pracowniczych, sabotażu, awarii dostawców lub podwykonawców lub niedostępności
materiałów albo dostaw lub z innych przyczyn leżących poza kontrolą takiej strony ("Siła wyższa") pod warunkiem, że
ta  strona  przekaże  bezzwłocznie  drugiej  stronie  pisemne powiadomienie  o  zaistniałej  sytuacji,  jednak w żadnym
przypadku nie później niż piętnaście (15) dni po jej ujawnieniu. W przypadku zdarzenia Siły wyższej czas realizacji
lub naprawy zostanie przedłużony o okres równy okresowi trwania Siły wyższej,  jednak maksymalnie o sześć (6)
miesięcy.

10. Ograniczenie odpowiedzialności 

Żadna ze stron nie ponosi  odpowiedzialności wobec drugiej  strony za szkody szczególne, uboczne,  pośrednie lub
odszkodowanie  za  straty  moralne  bez  względu  na  charakter  lub  przyczynę,  z  uwzględnieniem  między  innymi
naruszenia Umowy lub jej rozwiązania bez względu na to, czy odpowiedzialność taka dochodzona jest na podstawie
umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania lub całkowitej odpowiedzialności) itp., nawet jeżeli druga strona
została  ostrzeżona o możliwości  wystąpienia  tego typu szkód.  Jeżeli  w niniejszej  Umowie nie  określono inaczej,
wszelkie  środki  zaradcze,  w  tym  między  innymi  rozwiązanie  Umowy  oraz  środki  prawne,  mają  niewyłączny  i
uzupełniający charakter. 

11. Cesja 

Niniejsza  Umowa  obowiązuje  i  wchodzi  w  życie  na  rzecz  stron  Umowy  oraz  ich  odpowiednich  następców  i
cesjonariuszy pod warunkiem, że nie została scedowana w całości lub częściowo przez jedną ze stron bez pisemnej
zgody drugiej strony. Licencjodawca mocze scedować niniejszą Umowę na rzecz innego podmiotu kontrolowanego
przez Licencjodawcę bez zgody EP, a EP może scedować Umowę na rzecz któregokolwiek z podmiotów afiliowanych
bez zgody Licencjodawcy. Każda ze stron może za pisemną zgodą drugiej strony, która nie będzie w nieuzasadniony
sposób wstrzymywana ani opóźniana, scedować niniejszą Umowę każdej osobie lub podmiotowi, który przejmuje
działalność będącą przedmiotem niniejszej  Umowy i  który przyjmie na siebie  wszystkie  obowiązki  wynikające z
niniejszej Umowy na piśmie pod warunkiem, że w takim przypadku strona cedująca lub jej następca prawny pozostaje
związana postanowieniami Umowy jako gwarant realizacji zobowiązań z nich wynikających. 

12. Powiadomienia 

Wszystkie powiadomienia wymagane lub dopuszczane w ramach niniejszej Umowy należy sporządzić na piśmie i
przesłać  przesyłką  poleconą  za  potwierdzeniem  odbioru  lub  faksem  do  strony,  do  której  są  kierowane  te
powiadomienia, na adres określony na wstępie lub numer faksu przekazany przez taką stronę lub na inny adres albo
numer faksu, który strona taka może wyznaczyć na mocy powiadomienia przekazanego zgodnie z niniejszą Umową.
Jeżeli nie określono inaczej, powiadomienia uznaje się za doręczone w momencie otrzymania potwierdzenia odbioru
lub po otrzymaniu odpowiedniego raportu z transmisji faksem. 

13. Odstąpienie 

Wszelkie odstąpienie od praw lub uchybień wynikających z niniejszej Umowy ma moc wiążącą wyłącznie w danym
przypadku i nie stanowi odstąpienia od podobnych praw lub uchybień przy kolejnej okazji. 

14. Całkowite porozumienie
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Niniejsza Umowa wraz z Załącznikami stanowi całkowite porozumienie pomiędzy stronami dotyczące jej przedmiotu
i zastępuje wszystkie poprzednie i  równoczesne umowy, negocjacje i  porozumienia,  ustne lub pisemne.  Niniejsza
Umowa  może  zostać  zmieniona  wyłącznie  na  podstawie  pisemnego  dokumentu  odpowiednio  podpisanego  przez
obydwie strony. 

15. Wykonalność 

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia lub klauzule niniejszej Umowy zostaną uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za
nieważne, bezprawne lub niewykonalne, postanowienie takie lub klauzula zostaną zmodyfikowane przez sąd tak, aby
stały się  ważne i  wykonalne lub,  jeżeli  modyfikacja taka jest  niemożliwa albo sąd nie jest  w stanie  wprowadzić
modyfikacji  zgodnie z prawem, wtedy takie postanowienie lub klauzula zostaną uznane za usunięte z Umowy. W
każdym przypadku strony uzgadniają, że pozostała część Umowy pozostaje w mocy. 

16. Obowiązujące prawo 

Do niniejszej Umowy zastosowanie ma prawo Stanu Massachusetts, zgodnie z którym należy ją interpretować. 

Umowa została przyjęta i uzgodniona przez strony w dniu określonym na wstępie. 

Licencjodawca EBSCO Publishing Inc.

…………………………………
Podpis Podpis

Stanowisko………………………

--------------------------------------
Proszę wpisać wyraźnie nazwisko i imię Tim Collins 

General Manager 
tel. 978-356-6500 
faks 978-356-5191 

Data: Data:

te.…………………………………………..

fax………………………………….
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Załącznik 1  Publikacje (Proszę wpisać maszynowo lub odręcznie pismem drukowanym)

Należy wpisać w polach poniżej tytuł, numer ISSN, eISSN, ilość zeszytów na rok, cenę prenumeraty dla instytucji,
język i  status, czy czasopismo jest  recenzowane naukowo. Jeśli  lista jest  długa, można dostarczyć oprócz listy w
formie papierowej również listę w formie elektronicznej.

ISSN Ilość zeszytów Cena prenumeraty Recenzowane
Tytuł                                   (8 cyfr)                rocznie                dla instytucji                     Język                     naukowo  

- - - - -

Opis: 

Proszę przedstawić tutaj  krótki  opis  publikacji  do wykorzystania  w naszych produktach.  Proszę użyć dodatkowej
strony, jeśli to konieczne.

Dostawa - Elektroniczna 
Licencjodawca dostarczy kompletną zawartość artykułów zawartych w publikacji w macierzystym formacie PDF tak
szybko jak tylko ten format będzie dostępny. 

Osoba do kontaktu Licencjodawcy odnośnie dostawy danych elektronicznych do EP: 

_______________________________________________________ (Proszę podać nazwisko osoby do kontaktu)

tel.: ______________________________  email: ___________________________________________

Dostawa – Wersja papierowa
Licencjodawca  dostarczy bezpłatnie jeden (1) egzemplarz drukowany zeszytu każdej publikacji, jak tylko zostanie
opublikowany. Adres dostawy: 

EBSCO Publishing
Editorial Department
10 Estes St.
Ipswich, MA 01938-0590
USA

Osoba do kontaktu Licencjodawcy odnośnie wersji papierowej:_______________________________________
(Proszę podać nazwisko osoby do kontaktu)

tel: ______________________________ email: ______________________

Strona Domowa Wydawcy
Proszę podać stronę domową wydawcy do włączenia do Produktów: 
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Załącznik 2 Produkty
Produkty podlegają modyfikacjom do uznania EP

Academic Search™ product family
Academic Search™ Alumni product family
Academic Source product family
Advanced Placement Source
Ageline w/FT product family 
Alt-HealthWatch product family
America History & Life product family
Art & Architecture product family
Associates Programs product family
Australia/New Zealand Reference Centre product family
Bibliography of Native North Americans product family
Biography Reference Center product family
Biomedical Full Text Collection
Biomedical Reference Collection
Book Collection: Nonfiction product family
Business Source ™ product family
Business Source ™ Alumni product family
Canadian MAS FullTEXT™ Elite
Canadian Reference Centre product family
Careers & Colleges Reference Center product family
Caribbean Source product family
Central & Eastern European Academic Source product 
family
CINAHL product family
Communication & Mass Media product family
Company Industry & Investment Reference Center products 
Computer & Applied Sciences product family
Computer Source
Consumer Health Information product family
Corporate ResourceNet
CPLI with Full Text product family
Criminal Justice product family
Culture Reference Center product family
Dentistry & Oral Sciences Source product family
DynaMed
EBSCO Discovery Service
EconLIT with Full Text product family
Economia Y Negocios product family
Education Research Index family
English Language Learners product family
Environment product family
Ethnic Reference Center product family 
Executive Daily Brief
Family Studies product family 
Film & Television Literature with Full Text product family
Fonte Academica
French General Interest product family
Fuente Academica product family
Jewish Studies Source product family 
Garden Literature product family
GreenFILE Reference product family
Health Business FullTEXT product family
Health Source ® product family
Historical Abstracts product family
History Reference Center product family

Hobbies & Crafts Reference Center product family
Home Improvement Reference Center product family
Hospitality & Tourism product family
Humanities International product family  
Information Science & Technology Abstracts (ISTA)
Insurance Periodicals Full Text product family
International Bibliography of Theatre product family
International Security & Counter Terrorism Reference 
Center product family
Internet & Personal Computing product family
Learning Center product family
Legal Collection
Legal Information Reference Center product family 
LGBT Life product family                                  
Library & Information Science product family
Literary Center product family
MasterFILE FullTEXT™ product family 
MAS FullTEXT product family
Match: Company & Career
MEDLINE with Full Text product family
Middle Search Plus™ product family                          
Military & Government Collection product family
Multicultural Reference Center product family 
Music Index w/FT product family
Newspaper Source product family
Nonprofit Organization Resource Center product family
Novelist product family
Nursing & Allied Health Reference Collection product 
family
Nursing Reference Center
Online Reader™
Patient Education Reference Center product family 
Performing Arts Complete
Points of View Reference Center product family
Political Science product family
Professional Development Collection
Psychology and Behavioral Sciences Collection
Primary Search ™ product family
Rehabilitation & Sports Medicine Source product family
Referencia Latina product family
Religion & Philosophy Collection
Risk Management Reference Center product family
Science & Technology Collection
Science Reference Center product family
Small Business Reference Center product family
Social Science Source
SOCINDEX product family
Sociological Collection
SPORTDiscus with Full Text product family
Test Prep Reference Center product family
Textile Technology product family
TopicSearch      
UK/Eire Reference Center product family
U.S. State-Specific Reference Center product family
Vente et Gestion product family
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Water & Aquatic Sciences product family
Wildlife Reference Center                                                     
World Magazine Bank   
World Textiles product family 
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Załącznik 3 - Opcje dotyczące licencjobiorców 

Akceptacja            Odmowa               Opcja  

______              ______ Usługi oparte na prenumeracie – Licencjodawca upoważnia EP do udzielania
pod-licencji  na  wybraną  Treść  zgodnie  z  Umową  na  rzecz  użytkowników
końcowych,  którzy  zawarli  porozumienia  z  licencjobiorcami.  Licencjodawca
otrzymuje  honorarium  stanowiące  20  procent  przychodów  netto  z  tytułu
włączenia Treści do Serwisów opartych na prenumeracie

______ ______ Pay-Per-View – Licencjodawca  upoważnia  EP do udzielania  pod-licencji  na
wybraną Treść zgodnie z Umową na rzecz licencjobiorców, którzy przekazują
Treść  użytkownikom  końcowym  w  ramach  oddzielnych  transakcji.
Licencjodawca  otrzymuje  opłatę  licencyjną  stanowiącą  20  procent  ceny
zapłaconej przez użytkownika końcowego za sprzedaną mu pozycję Treści.

______ ______ Strony Wspierane Reklamami – Licencjodawca upoważnia EP do udzielenia
pod-licencji  na  wybraną  Treść  zgodnie  z  Umową  na  rzecz  licencjobiorców,
którzy przekazują Treść użytkownikom końcowym. EP uzyskuje przychody od
licencjobiorców  na  podstawie  procentu  reklamy  emitowanej  na  stronach.
Licencjodawca otrzymuje honorarium stanowiące 20 procent przychodów netto
z tytułu włączenia Treści na Strony Wspierane Reklamami

______ ______ Roczna Oplata Licencyjna - Licencjodawca upoważnia EP do udzielania pod-
licencji na wybraną Treść zgodnie z Umową na rzecz licencjobiorców, którzy
przekazują Treść użytkownikom końcowym. EP otrzymuje gwarantowaną opłatę
roczną od swoich licencjobiorców jako wynagrodzenie za pod-licencję na Treść.
Licencjodawca otrzymuje honorarium stanowiące 20 procent przychodów netto
z tytułu włączenia Treści do Produktu będącego przedmiotem licencji za Roczną
Opłatę Licencyjną. 
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