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Warunki  dostępu 
 
  Licencja instytucjonalna na dostęp do czasopism | Taylor & Francis Group 

 
NINIEJSZE POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA LICENCJI 

ZOSTAJE ZAWARTE dn. **********************. 

 
POMIĘDZY 

 

1. Informa UK Limited (spółką zarejestrowaną w Anglii pod numerem 1072954) 

(występującą pod nazwą Taylor & Francis) z siedzibą pod adresem Mortimer House, 37-

41 Mortimer Street, London W1T 3JH, której główne miejsce prowadzenia działalności 

znajduje się pod adresem 4 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 

4RN, Zjednoczone Królestwo („Wydawca”) oraz 

 

2. [*************] („Licencjobiorca”).     
 

 
1. KLUCZOWE DEFINICJE 

 
1.1 W niniejszej Licencji poniższe terminy będą miały następujące znaczenie: 

 
Przedstawiciel 

Osoba  trzecia,  wyznaczona  w  odnośnym  czasie  przez  Licencjobiorcę  do 

występowania w imieniu Licencjobiorcy, która może podjąć się dowolnego lub 

wszelkich zobowiązań Licencjobiorcy na mocy niniejszej Licencji, zgodnie z 

uzgodnieniami, poczynionymi pomiędzy Licencjobiorcą i Przedstawicielem. 

 
Uprawnieni Użytkownicy 

Obecni pracownicy dydaktyczni wydziału oraz pozostały personel (personel stały, 

tymczasowy,  osoby,  które  zawarły  umowę  lub  są  gośćmi)  oraz  osoby,  obecnie 

studiujące w instytucji Licencjobiorcy, które posiadają dostęp do Bezpiecznej Sieci z 

Pomieszczeń  Bibliotecznych  lub  z  innych  miejsc,  w  których  Uprawnieni 

Użytkownicy  pracują lub uczą się (w tym, między innymi, biura i 1  domy, domy 

akademickie  i  domy studenckie  Uprawnionych Użytkowników) oraz które uzyskały 

od  Licencjobiorcy  hasło  dostępu  lub  inny  działający  i   ważny  identyfikator  oraz 

ponadto inne osoby, które są uprawnione do korzystania z biblioteki lub usług 

informacyjnych Licencjobiorcy i które mają uprawniony dostęp do Bezpiecznej Sieci 

wyłącznie z terminali komputerowych, znajdujących się w Pomieszczeniach 

Bibliotecznych. 

 

Zawartość archiwalna  

zawartość w ramach anulowanej Subskrypcji podstawowej lub rozszerzonej, która 

została opublikowana w okresie anulowanej Subskrypcji podstawowej lub rozszerzonej 

(i) po 1 stycznia 1997 r. i (ii) jest dostępna w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia w 

formacie wspieranym przez Usługi elektroniczne. 
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Zmienna opłata subskrypcyjna   

cena Subskrypcji podstawowej w ramach Materiałów objętych Licencją, zgodnie z 

okresowo ustalanymi przez Wydawcę wytycznymi, która odzwierciedla uzgodniony 

roczny wzrost ceny, jak określono w Załączniku nr 4. 

 
Wykorzystanie Komercyjne 

Wykorzystanie dla celów uzyskania nagrody pieniężnej (przez lub na rzecz 

Licencjobiorcy lub Uprawnionego Użytkownika) w drodze sprzedaży, odsprzedaży, 

pożyczki, cesji, wypożyczenia lub innej formy wykorzystania Materiałów 

Licencjonowanych.  Dla  uniknięcia  wątpliwości  ani  odzyskanie  kosztów 

bezpośrednich    przez    Licencjobiorcę    od    Uprawnionych    Użytkowników,    ani 

wykorzystanie  przez  Licencjobiorcę  lub  przez  Uprawnionego  Użytkownika 

Materiałów Licencjonowanych w trakcie prac badawczych, finansowanych przez 

organizację komercyjną, nie jest uważane za Wykorzystanie Komercyjne. 

Wykorzystywanie Pakietów materiałów w komercyjnych kursach organizowanych 

przez instytucje członkowskie lub osoby trzecie uważa się za użytek komercyjny, który 

jest zabroniony. 

 
Kolekcja podstawowa 

Część   Materiałów   Licencjonowanych,   za  które  zapłacona   została   Pełna  Opłata 

Subskrypcyjna. 

 
Pakiety Naukowe 

Zbiór lub kompilacja materiałów (np. rozdziałów książek, artykułów prasowych), 

połączonych   przez  pracowników   Licencjobiorcy   dla  celów   wykorzystania   przez 

studentów na zajęciach lub dla celów nauczania. 

 
Elektroniczne Zasoby 

Elektroniczne kopie materiałów (np. rozdziałów książek, artykułów prasowych), 

połączonych   przez  pracowników   Licencjobiorcy   dla  celów   wykorzystania na 

zajęciach lub dla celów nauczania. 

 
Pełna Opłata Subskrypcyjna 

Pełna  cena  katalogowa  dowolnych  treści, dostarczonych  w charakterze  Materiałów 

Licencjonowanych,   ustalona  w odnośnym  czasie  przez  Wydawcę,  nie  zawierająca 

jakichkolwiek zniżek, rabatów bądź potrąceń. 

 
Prawa Własności  Intelektualnej 

Patenty,  znaki  towarowe,  nazwy  handlowe,  prawa do  projektu,  prawa  autorskie  (w 

tym prawa do oprogramowania  komputerowego i autorskie prawa osobiste), prawa do 

baz danych, prawa know-how i inne prawa własności intelektualnej, zastrzeżone oraz 

niezastrzeżone, w tym również wnioski o przyznanie któregokolwiek z wyżej 

wymienionych praw oraz wszelkie prawa lub formy ochrony o równoważnym lub 

podobnym skutku do któregokolwiek z wyżej wymienionych, które mogą istnieć w 

dowolnym miejscu na świecie. 

 
Repozytorium Instytucji 

Cyfrowa kolekcja wyników badań i twórczości intelektualnej instytucji. 

 

Czasopisma  

wydania/tomy czasopism Taylor & Francis, o których mowa w Załączniku 

nr 1 do niniejszej Licencji. 
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Zawartość objęta Licencją  

poniższe Produkty w wersji elektronicznej: T&F Library, S&T Library, 

SSH Library, Subject Collection lub Online Archive Package, zgodnie z 

Załącznikiem nr 2. 

 

Licencjonowane Materiały 

Materiały obejmujące Kolekcję Podstawową lub Kolekcję Dodatkową bądź obie owe 

kolekcje, zamawiane  w odnośnym czasie u Wydawcy lub Przedstawiciela  Wydawcy 

przez Licencjobiorcę  oraz szczegółowo określone  w dowolnym  odpowiednim 

formularzu zamówienia lub innym dokumencie sprzedaży. 

 

Pomieszczenia objęte Licencją  

Pomieszczenia objęte niniejszą Licencją określone w Załączniku nr 3 do niniejszego 

Porozumienia. 

 

Masowe otwarte kursu online (MOOC)  

kursy szkoleniowe udostępniane online bezpłatnie albo za opłatą dowolnej liczbie osób, 

które  nie są Autoryzowanymi użytkownikami. 

  

Subskrypcja rozszerzona   

Część Materiałów objętych Licencją, za którą uiszczona została Pełna opłata 

subskrypcyjna, a która nie stanowi części Subskrypcji podstawowej ani Zawartości objętej 

Licencją. 

 
Usługi Online 

Oznaczają  elektroniczną   l  cyfrową  metodę  lub  platformę  dostawy,  używaną  w 

odnośnym  czasie  przez  Wydawcę,  w  celu  dostarczania  Materiałów 

Licencjonowanych, znajdujących się na Serwerze. 

 
Przedstawiciel Wydawcy 

Osoba trzecia, wyznaczona w odnośnym czasie przez Wydawcę do występowania w 

jego imieniu, która może sporządzić niniejszą Licencję w imieniu Wydawcy i 

podejmować się dowolnego lub wszelkich zobowiązań Wydawcy na mocy niniejszej 

Licencji, zgodnie z uzgodnieniami, poczynionymi pomiędzy Wydawcą i 

Przedstawicielem Wydawcy. 

 

Produkty  

Subskrybowane publikacje, informacje, usługi i pozostałe materiały zawarte w 

produktach Taylor & Francis, o których mowa w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2. 

 

Bezpieczna Sieć 

Sieć (niezależna sieć lub wirtualna sieć internetowa), do której dostęp posiadają 

wyłącznie Uprawnieni Użytkownicy, zatwierdzeni przez Licencjobiorcę,  których l 

tożsamość jest potwierdzana   w  chwili   logowania,   w   sposób   okresowy   zgodnie   

z  aktualnymi najlepszymi  praktykami       których  zachowanie  jest  zgodne  z  

przepisami Licencjobiorcy. 

 
Server 

Serwer   Wydawcy  lub  osoby  trzeciej,  wyznaczonej  przez   Wydawcę,  na  którym 

znajdują się Licencjonowane Materiały, do których można uzyskać dostęp. 
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Opłata subskrypcyjna  

Opłata subskrypcyjna za każdy z Materiałów objętych Licencją lub dowolna Opłata za 

dostęp, Opłata za przedłużenie ważności subskrypcji lub Opłata za rozszerzenie dostępu, 

którą Licencjodawca lub jego Pośrednik może uzgodnić z Wydawcą lub jego 

Przedstawicielem i określić we właściwym zamówieniu lub właściwej dokumentacji.  

 

 
Okres  Subskrypcji 

Okres, w którym nominalnie dostępne są wolumeny i publikacje Licencjonowanych 

Materiałów, niezależnie od faktycznej daty publikacji, określone w formularzu 

zamówienia lub innym odpowiednim dokumencie sprzedaży. 

 

WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH MATERIAŁÓW 

 

 

2. OPŁATY SUBSKRYPCYJNE  

 

2.1 W przypadku Usług elektronicznych: udostępnienie Licencjobiorcy przez Wydawcę 

Usług elektronicznych stanowi realizację usług Wydawcy, tytułem czego na 

Licencjobiorcę zostanie wystawiona faktura i z zastrzeżeniem postanowień punktu 15 

takiemu Licencjobiorcy nie będzie wtedy przysługiwać prawo anulowania subskrypcji. 

 

2.2 Faktury należy opłacać zgodnie z warunkami płatności określonymi w Załączniku nr 4.  

W przypadku opóźnionych płatności zastosowanie mają postanowienia punktu 11. 

 

3. PRAWA WŁASNOŚCI I PRAWA LICENCYJNE 

 

3.1 Wydawca zgadza się udzielić Licencjobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji, a na 

warunkach niniejszej Licencji Wydawca wyraża zgodę na udzielenie Autoryzowanym 

użytkownikom dostępu do Usług elektronicznych na Okres subskrypcji. Licencjobiorca 

zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszej Licencji (w tym m.in. tych 

dotyczących zakresu praw i ograniczeń mających zastosowanie w przypadku zakupionej 

licencji, o którym mowa w Załączniku nr 3) oraz zobowiązać w ten sam sposób 

wszystkich Autoryzowanych użytkowników. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność 

za wszelkie straty, szkody i koszty, które Wydawca poniesie w wyniku naruszenia 

warunków niniejszej Licencji przez Autoryzowanego użytkownika. 

  

3.2 Materiały objęte Licencją są chronione prawami autorskimi, prawami bazy danych i 

innymi prawami własności intelektualnej. Posiadaczami tych praw jest Wydawca, jego 

podmioty powiązane lub licencjodawcy. Wszystkie nazwy produktów i firmy oraz 

elementy graficzne zawarte w Materiałach objętych Licencją są znakami towarowymi, 

znakami usługowymi lub nazwami handlowymi ich poszczególnych właścicieli, w tym 

Wydawcy. Wszystkie prawa Wydawcy, które nie zostają udzielone Licencjobiorcy na 

mocy niniejszej Licencji przysługują wyłącznie Wydawcy. 

 

3.3 O ile warunki Licencji nie przewidują inaczej, Licencjobiorca nie może drukować, 

kopiować, ponownie wykorzystywać, powielać, modyfikować, sprzedawać, 

rozprowadzać, przenosić ani wykorzystywać w celach komercyjnych Materiałów 

objętych Licencją w całości ani w części.  

 

3.4 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 poniżej Licencjobiorca może: 
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3.4.1 w uzasadnionych przypadkach tworzyć kopie zapasowe Materiałów objętych 

Licencją;  

    

3.4.2 w uzasadnionych przypadkach tworzyć tymczasowe lokalne kopie elektroniczne 

Materiałów objętych Licencją w całości albo w części wyłącznie po to, aby 

zapewnić Autoryzowanym użytkownikom bezproblemowy dostęp do tych 

materiałów, przy czym Licencjobiorca nie może udostępniać Autoryzowanym 

użytkownikom kopii Materiałów objętych Licencją; 

 

3.4.3 umożliwić Autoryzowanym użytkownikom dostęp do Materiałów objętych 

Licencją znajdujących się na Serwerze za pośrednictwem Zabezpieczonej sieci; 

 

3.4.4 wyświetlać, pobierać lub drukować Materiały objęte Licencją na potrzeby 

wewnętrznej reklamy, testów lub nauczania Autoryzowanych użytkowników. 

 

3.5       Zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie Zjednoczonego Królestwa i z 

zastrzeżeniem punktu 6 poniżej Autoryzowani użytkownicy mogą: 

 

3.5.1 przeszukiwać, podglądać, wyświetlać i pobierać Materiały objęte Licencją; 

 

3.5.2 elektronicznie zapisywać poszczególne artykuły lub elementy Materiałów 

objętych Licencją na własny użytek; 

 

3.5.3 drukować kopie części Materiałów objętych Licencją. 

 

3.6 Żaden warunek niniejszej Licencji nie wpływa na żadne prawa Licencjobiorcy (nie 

wyklucza ich ani nie zmienia), przysługujące mu na mocy brytyjskiej ustawy o prawach 

autorskich, wzorach i patentach z 1988 roku lub na mocy jakichkolwiek dokumentów 

sporządzonych na mocy tejże ustawy lub dokumentów zmieniających. 
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4. 
 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 

 
 
 
 
 
 

DOSTARCZANIE KOPII INNYM BIBLIOTEKOM 

 
Licencjobiorca może, z zastrzeżeniem poniższego  punktu 6, realizować pojedyncze 

wnioski   o   dostarczanie  Uprawnionym  Użytkownikom   papierowej   kopii 

elektronicznego  oryginału   pojedynczego  dokumentu,  będącego   częsc1ą 

licencjonowanych  materiałów,   z  innej  biblioteki   (za  pośrednictwem  poczty,  faksu, 

drogą bezpiecznej  elektronicznej transmisji  przy użyciu oprogramowania Ariel lub 

ekwiwalentu, przy  czym  elektroniczny  plik  zostanie  usunięty  natychmiast  po 

wydrukowaniu) dla  celów  badawczych  lub prywatnej  nauki,  ale nie  w celu 

Wykorzystania Komercyjnego. 

 
Niezależnie od  postanowień  punktów  3.1  i  3.3,  strony  uzgadniają,  że  ani 

Licencjobiorca ani Uprawnieni  Użytkownicy nie mogą dostarczać  drogą elektroniczną 

(za  wyjątkiem  faksu  lub  bezpiecznej  transmisji,  określonej   w  punkcie  4.1) 

użytkownikowi  innej  biblioteki  kopii  jakiejkolwiek  części  Licencjonowanych 

Materiałów dla celów badawczych  lub prywatnej  nauki lub dla innych celów. 

 

5. PAKIETY MATERIAŁÓW, E-ARCHIWUM I KURSY MOOC 

 

5.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 5.5 i 5.6 poniżej Licencjobiorca nie 

może włączać Materiałów objętych Licencją do Pakietów materiałów i zbiorów 

e-archiwum bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy lub jego przedstawiciela, 

który może określić odrębne warunki takiego użytkowania.  

 

5.2 Szczególnie zabrania się prowadzenia kursów komercyjnych. Kursy 

komercyjne to kursy, które instytucja prowadzi na rzecz korporacyjnych, 

rządowych lub handlowych organizacji za opłatą, poza standardową 

działalnością dydaktyczną na studiach licencjackich i podyplomowych. 

 

5.3 Odnośnik do Materiałów objętych Licencją może być zawarty w zbiorach e-

archiwum. 

 

5.4 Materiałów objętych Licencją nie wolno umieszczać w masowych otwartych 

kursach online bez uzyskania uprzednio odrębnej licencji od Wydawcy. 

 

5.5 W przypadku gdy w momencie napisania artykułu Licencjobiorca zatrudnia 

autora tego artykułu, który to artykuł stanowi część Materiałów objętych 

Licencją, Licencjobiorca, jako pracodawca autora artykułu, może wykorzystać 

cały artykuł lub jego część na potrzeby wewnętrzne, o ile zostanie wyraźnie 

wspomniane uprzednie miejsce publikacji w danym Czasopiśmie. 

 

5.6 Jeżeli autor artykułu będącego częścią Materiałów objętych Licencją zostanie 

zatrudniony przez Licencjobiorcę, autor ten może drukować swoją pracę w 

całości lub w części na użytek niekomercyjny, tj. np. na wykład albo na zajęcia 

akademickie, o ile takie kopie nie są następnie oferowane na sprzedaż ani 

dystrybuowane w żaden usystematyzowany sposób oraz pod warunkiem, że 

zostanie wyraźnie wspomniane uprzednie miejsce publikacji w danym 

Czasopiśmie.  
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6. NIEDOZWOLONE W YKORZYSTANIE 

 
Ani Licencjobiorca ani też Uprawnieni  Użytkownicy nie mają prawa do: 

 
6.1.1  usuwania  lub  zmieniania  imion  i  nazwisk   autorów, informacji   Wydawcy  o 

prawach  autorskich,  innych środków  identyfikacji lub informacji  o zrzeczeniu 

się odpowiedzialności, w formie, w jakiej takowa informacja  pojawia się w 

Licencjonowanych Materiałach; 

 
6.1.2  systematycznego  dokonywania  wydruków  lub   elektronicznych   kopii 

wielokrotnie  wykonywanych wyciągów   z  Licencjonowanych Materiałów,   w 

tym kompletnych wydań, w celu dowolnego wykorzystania (za wyjątkiem 

bezpiecznych kopii, dozwolonych na podstawie  punktu 3.1.2); 

 
6.1.3  umieszczania  i  rozpowszechniania  dowolnej   części  Licencjonowanych 

Materiałów w jakiejkolwiek elektronicznej sieci, w tym, między innymi, w 

Internecie  i stronach  www, innej niż Bezpieczna Sieć. 

 

6.2 W następujących przypadkach wymagana jest wyraźna pisemna zgoda Wydawcy: 

 

6.2.1   korzystanie   z   całości   lub   części   Licencjonowanych   Materiałów   w   celu 

Wykorzystania Komercyjnego; 

 
6.2.2   systematyczne  rozpowszechnianie  całości  lub  jakiejkolwiek  części 

Licencjonowanych Materiałów osobom innym, niż Uprawnieni Użytkownicy; 

 
6.2.3 publikowanie,  rozpowszechnianie  lub udostępnianie  Licencjonowanych 

Materiałów, prac w oparciu o Licencjonowane Materiały lub prac, które łączą 

je z jakimikolwiek materiałami, za wyjątkiem materiałów, dozwolonych w 

niniejszej Licencji; 

 
6.2.4. zmienianie,  skracanie,  adaptacja  lub  modyfikowanie  Licencjonowanych 

Materiałów  do   użytku    Uprawnionych    Użytkowników.    Dla   uniknięcia 

wątpliwości - nie zezwala się na zmianę słów bądź zmianę ich kolejności. 
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7. OCHRONA ORAZ MONITOROWANIE DANYCH 
 

7.1 Podczas przedkładania Wydawcy przez Licencjobiorcę informacji, np. w trakcie 

dowolnej rejestracji lub subskrypcji, zastosowanie mają poniższe postanowienia: 

 

7.1.1 Licencjobiorca upoważnia Wydawcę do korzystania, przechowywania i 

przetwarzania wszelkich danych osobowych identyfikujących Licencjodawcę 

lub Autoryzowanych użytkowników (w tym m.in. imiona, nazwiska i adresy) w 

zakresie zasadnie koniecznym, by Informa, jej partnerzy, następcy (w tym 

nabywca całości albo części ich przedsiębiorstwa), podmioty stowarzyszone, 

podwykonawcy i inne strony trzecie (razem zwane „Podmiotami partnerskimi”) 

mogły udostępnić lub przekazać Materiały objęte Licencją Licencjobiorcy lub 

Autoryzowanym użytkownikom. Takie Podmioty partnerskie mogą pozostawać 

zarejestrowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie nie istnieją 

przepisy chroniące dostarczane im informacje. 

 

7.1.2 Jeżeli Licencjobiorca uzyska Materiały objęte Licencją za pośrednictwem strony 

internetowej Informy, Wydawca ma prawo pozyskać informacje na temat 

nawyków zakupowych Licencjobiorcy, a jeżeli wymienia on z Wydawcą 

korespondencję, np. e-maile lub listy, Wydawca ma prawo przechowywać te 

informacje w specjalnym archiwum (wszystkie cele wymienione w niniejszym 

punkcie 7.1 są zwane razem „Celami”). Informacje pozyskiwane przez 

Wydawcę zwane są „Danymi osobowymi”. 

 

7.1.3 Podpisując niniejsze Porozumienie, Licencjobiorca wyraża zgodę na 

przetwarzanie i ujawnianie Danych osobowych we wskazanych Celach. 

 

7.2 Wydawca ma prawo monitorować wykorzystanie i dostęp do Usług elektronicznych w 

celu zweryfikowania, czy przestrzegane są postanowienia niniejszego Porozumienia lub 

wszelkich innych regulaminów Licencjobiorcy, lub jeżeli wymaga tego jakikolwiek 

przepis lub jakakolwiek decyzja prawna. 

 

8. WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 

8.1 Licencjobiorca uznaje, że wszystkie loginy, hasła lub inne dane identyfikacyjne 

Autoryzowanych użytkowników służące do uzyskania dostępu do Materiałów objętych 

Licencją (wybrane przez Licencjobiorcę, Autoryzowanego użytkownika lub Wydawcę) 

mają dla Autoryzowanych użytkowników charakter osobisty i Licencjobiorca 

zobowiąże Autoryzowanych użytkowników do zachowania w poufności swoich 

loginów, haseł i innych danych dostępu oraz przestrzeże ich przed ujawnianiem tych 

danych innym osobom.  Licencjobiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 

Wydawcę o każdym nieupoważnionym wykorzystaniu takich danych oraz o każdym 

naruszeniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących na stronach internetowych Wydawcy, 

których Licencjobiorca jest świadomy. Bez uszczerbku dla innych praw i środków 

zaradczych przysługujących Wydawcy, Wydawca ma prawo w dowolnym czasie 

dezaktywować login, hasło lub inne dane dostępu Autoryzowanego użytkownika, jeżeli 

w swojej opinii Licencjobiorca lub taki użytkownik nie zastosował się do postanowień 

niniejszego punktu 8.1.  

 

8.2 Licencjobiorca ma obowiązek zapewnić, że posiadany przez niego system 

komputerowy spełnia wszystkie niezbędne kryteria do uzyskania Materiałów objętych 
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Licencją. Ponadto Licencjobiorca jest świadomy tego, że mimo iż Wydawca próbuje 

chronić się przed wirusami, nie jest on w stanie zagwarantować, że Materiały objęte 

Licencją będą wolne od zagrożeń cybernetycznych wszelkiego rodzaju. Licencjobiorca 

jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i kontroli wirusowych (w 

tym skanów w poszukiwaniu wirusów i luk w zabezpieczeniach), aby spełnić wymóg 

bezpiecznego przetwarzania danych. 

 

8.3 Wydawca będzie starał się udostępniać Usługi elektroniczne bez przerwy, ale nie może 

zagwarantować, że usługi te będą dostępne nieprzerwanie i bez zakłóceń, ani że będą 

wolne od błędów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność tych usług. 

Licencjobiorcy zabrania się wszelkich prób ingerencji w prawidłowo realizowane 

Usługi elektroniczne. Licencjobiorcy w szczególności nie wolno:  

 

8.3.1 próbować obejść zabezpieczenia ani hakować systemu komputerowego, 

serwera, strony internetowej, routera lub innego urządzenia połączonego z 

internetem ani w inny sposób w nie ingerować; ani  

8.3.2  korzystać z urządzeń do automatycznego pozyskiwania danych (takich jak tak 

zwane roboty indeksujące, wanderery, crawlery, spidery lub podobne). 

 

8.4 Wydawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia Licencjobiorcy dostępu 

do Materiałów objętych Licencją za pośrednictwem Usług elektronicznych (lub do 

Usług elektronicznych ogólnie) na potrzeby konserwacji lub wprowadzenia usprawnień 

(ale dołoży wszelkich zasadnych starań, by ograniczyć okres zawieszenia do minimum).  

 

8.5 Wydawca nie składa żadnych oświadczeń co do jakichkolwiek stron internetowych 

osób trzecich, na które Licencjobiorca może trafić za pośrednictwem Usług 

elektronicznych. Zawsze kiedy Autoryzowany użytkownik wchodzi na stronę 

internetową osoby trzeciej, Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że jest ona 

niezależna od stron internetowych Wydawcy, a sam Wydawca nie ma wpływu na treść 

ani dostępność takiej strony internetowej. Ponadto żaden odnośnik do strony 

internetowej osoby trzeciej nie oznacza, że Wydawca przyjmuje lub ponosi 

odpowiedzialność za jej treść lub wykorzystanie ani za żadne straty lub szkody, 

faktyczne albo domniemane, wyrządzone w związku z wykorzystaniem treści, 

produktów lub usług, czy też powoływaniem się na takie produkty, usługi lub treść 

udostępniane za pośrednictwem innych stron lub zasobów. Wszelkie kwestie związane z 

zewnętrznymi stronami internetowymi należy rozwiązywać z administratorem danej 

strony lub z webmasterem. 

 
9.  ZOBOWIĄZANIA WYDAWCY 

 
9.1        Wydawca gwarantuje Licencjobiorcy, że Licencjonowane Materiały, o których mowa 

w niniejszej Licencji, nie naruszają praw autorskich lub innych praw własnościowych 

lub praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby. Wydawca zabezpieczy i zwolni 

Licencjobiorcę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, szkód, kosztów, 

odpowiedzialności i wydatków (włączając uzasadnione opłaty prawne i zawodowe), 

wynikających z ewentualnych działań prawnych, podjętych wobec Licencjobiorcy w 

oparciu o faktyczne lub domniemane naruszenie wspomnianych praw. Takowe 

odszkodowanie będzie obowiązywało po rozwiązaniu niniejszej Licencji z dowolnego 

powodu. Odszkodowanie nie będzie miało miejsca, jeżeli Licencjobiorca zmienił 

Licencjonowane Materiały w jakikolwiek sposób, niedozwolony na mocy niniejszej 

Licencji. 
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9.2  Wydawca: 

 
9.2.1.  udostępni Licencjobiorcy Licencjonowane Materiały za pośrednictwem Usług 

Online  w      Okresie       Subskrypcji.      Wydawca      z      co      najmniej 

sześćdziesięciodniowym (60) wyprzedzeniem poinformuje Licencjobiorcę o 

wszelkich   przewidywanych     zmianach     w     specyfikacjach,     mających 

zastosowanie wobec Licencjonowanych Materiałów.  Jeśli  spowodują, 

że  Licencjonowane  Materiały   stają  się mniej  przydatne  w
1
 Istotnym  dla 

Licencjobiorcy  zakresie,  wówczas Licencjobiorca  może  w ciągu trzydziestu 

dni od wyżej wymienionego zawiadomienia potraktować takowe zmiany jako 

naruszenie niniejszej Licencji zgodnie z punktem 15.1.1 i 15.4; 

 
9.2.2. dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby udostępnić Licencjobiorcy oraz 

Uprawnionym Użytkownikom Licencjonowane Materiały w każdej chwili i 

dwadzieścia cztery godziny na dobę, z wyjątkiem czasu, przeznaczonego na 

konserwację (o której Licencjobiorca będzie w miarę możliwości informowany 

z wyprzedzeniem). W przypadku przerwania lub zawieszenia usługi Wydawca 

możliwie najszybciej przywróci dostęp do Licencjonowanych Materiałów. 

 

9.3 Wydawca w każdej chwili może: 

 

9.3.1 wprowadzić zmiany, poprawki, aktualizacje lub usprawnienia w każdym aspekcie 

Materiałów objętych Licencją; 

 

9.3.2 zmienić specyfikacje techniczne całości albo części Materiałów objętych Licencją 

lub dowolnego oprogramowania zawartego w tych materiałach; oraz 

 

9.3.3 wycofać dowolny element albo jego część Materiałów objętych Licencją, do 

publikacji którego nie ma już praw, lub jeżeli istnieją zasadne przesłanki, by 

wierzyć, że taki element albo jego część narusza prawa autorskie lub ma charakter 

zniesławiający, ubliżający, niezgodny z prawem lub niedopuszczalny w inny 

sposób.  Wydawca powiadomi Licencjobiorcę o takim wycofaniu na piśmie.   

 

9.4 Jeżeli Wydawca korzysta z prawa do wycofania dowolnej części Materiałów objętych   

 

           Licencją na mocy punktu 9.3 i jeżeli takie wycofanie skutkuje utratą przydatności  

           Materiałów objętych Licencją po stronie Licencjobiorcy, Licencjobiorca może w ciągu  

           trzydziestu dni od daty takiego powiadomienia traktować takie zmiany jako naruszenie 

           warunków niniejszej Licencji, zgodnie z postanowieniami punktu 15.2.1.  

 

9.5  W przypadku wygaśnięcia Subskrypcji podstawowej lub rozszerzonej lub  

           anulowania jej w inny sposób niż w związku z naruszeniem postanowień niniejszego  

          Porozumienia przez Licencjobiorcę (w każdym przypadku „anulowana Subskrypcja 

          podstawowa lub rozszerzona”), Wydawca dokona jednej z poniższych czynności na  

          potrzeby długoterminowego zachowania materiałów stanowiących część Subskrypcji  

          podstawowej lub rozszerzonej (wedle własnego uznania i w dowolnym czasie):  

 

9.5.1 dalsze zapewnianie dostępu do Zawartości archiwalnej albo za pośrednictwem 

Usług elektronicznych, albo usług elektronicznych świadczonych przez 

niezależnego usługodawcę; albo 
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9.5.2 zapewnienie Licencjobiorcy w pośredni albo bezpośredni sposób kopii 

Zawartości archiwalnej w takim elektronicznym lub cyfrowym formacie, jaki 

Wydawca lub dana strona trzecia uważa za właściwy, jednak z zastrzeżeniem, że 

Wydawca ma prawo zabronić Licencjobiorcy dostępu do takiej Zawartości 

archiwalnej, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wydawca traci prawo do udzielania 

takiego dostępu oraz z zastrzeżeniem, że Wydawca lub dana strona trzecia ma 

prawo określić dodatkowe warunki takiego dostępu, m.in. żądając, by 

Licencjobiorca pokrył wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez Wydawcę 

lub daną stronę trzecią w związku z zapewnianiem takiego dostępu. 

Licencjobiorca musi zapewnić, że zarówno on, jak i Autoryzowani użytkownicy 

będą korzystać z przedmiotu Licencji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i z 

uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w niniejszej Licencji. W celu 

uniknięcia wątpliwości Wydawca nie jest zobowiązany utrzymywać ani zapewnić 

elektronicznej kopii Usług elektronicznych w odniesieniu do (i) Zawartości 

objętej Licencją lub (ii) Materiałów objętych Licencją, jeżeli subskrypcja 

zakończyła się w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia przez 

Licencjobiorcę. 

 

W celu uniknięcia wątpliwości Wydawca nie ma obowiązku digitalizacji Materiałów 

objętych Licencją, by spełnić postanowienia niniejszego punktu 9.5. 

 

 9.6  Za wyjątkiem przypadków, wyraźnie określonych w niniejszej Licencji, Wydawca nie 

składa  żadnych    oświadczeń    i    zapewn1en,   wyraźnych    lub    dorozumianych, 

obejmujących, między innymi, oświadczenia co do wzoru, dokładności informacji, 

zawartych  w    Licencjonowanych     Materiałach,     przydatności     handlowej     lub 

przydatności do wykorzystania w określonym celu. Materiały Licencjonowane są 

dostarczane w stanie, w jakim są. 

 
9.7  Za wyjątkiem postanowień  punktu 7.1, Wydawca (bądź Przedstawiciel  Wydawcy) w 

żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny wobec Licencjobiorcy lub jakiejkolwiek 

innej   osoby,   w  tym   między   innymi,  wobec   Uprawnionych   Użytkowników,   za 

jakiekolwiek  szczególne,   przykładowe,   przypadkowe   lub   wynikowe   szkody   o 

dowolnym charakterze, wynikające z niemożności użytkowania lub wykorzystania 

Licencjonowanych  Materiałów. Niezależnie od przyczyny lub formy działania, łączna 

odpowiedzialność  Wydawcy za wszelkie roszczenia,  straty lub szkody  wynikające z 

naruszenia niniejszej Licencji, w żadnym wypadku nie przekroczy Opłaty, wniesionej 

przez Licencjobiorcę na rzecz Wydawcy w ramach niniejszej Licencji za Okres 

Subskrypcji, w którym takowe roszczenie, strata lub szkoda powstała. Powyższe 

ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie określonych szkód będzie miało 

zastosowanie niezależnie od wyników skuteczności pozostałych środków zaradczych. 

Niezależnie od przyczyny lub formy działania, Licencjobiorca nie może wszcząć 

postępowania  w  ramach  niniejszej  Licencji  po  sześciu  (6)  od  chwili  wystąpienia 

podstaw jego wszczęcia. 

 
9.8       W okresie obowiązywania Okresu Subskrypcji Wydawca udostępni Licencjodawcy, w 

ramach Usług Online, stronę internetową, obecnie znajdującą się pod adresem 

http://www.tandfonline.com/action/institutionUsageReport w celu prowadzenia 

okresowych raportów użytkowania. 

http://www.tandfonline.com/action/institutionUsageReport
http://www.tandfonline.com/action/institutionUsageReport
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10 OGRANICZENIE LUB ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

10.1 Wydawca dołoży wszelkich zasadnych starań, by zapewnić, że informacje zawarte w 

Materiałach objętych Licencją są dokładne. Wydawca nie może jednak zagwarantować 

dokładności informacji i treści zawartych w Materiałach objętych Licencją, które 

udostępniane są w ściśle określonej i niezmiennej formie. Wydawca nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez Licencjobiorcę w wyniku 

korzystania lub posługiwania się informacjami lub treścią zawartą w Materiałach objętych 

Licencją.   

 

10.2 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie ani wynikowe szkody lub straty, ani 

za uszkodzenia lub utratę danych, zysków, wartości przedsiębiorstwa, przewidywanych 

oszczędności, dochodów lub samego przedsiębiorstwa (w każdym przypadku niezależnie 

od tego, czy pośrednio, czy bezpośrednio), spowodowane w jakikolwiek sposób, nawet 

jeżeli istniała możliwość ich przewidzenia, powstałe w związku z niniejszą Licencją lub 

dostępem do Materiałów objętych Licencją, ich podglądem lub wykorzystaniem, lub 

posługiwaniem się nimi przez Licencjobiorcę. 

 

10.3 W przypadku gdy Licencjobiorca poniesie stratę lub szkodę w związku z wykorzystaniem 

Materiałów objętych Licencją, Wydawca nie będzie odpowiedzialny za taką stratę lub 

szkodę, niezależnie od tego, czy będzie ona wynikiem niedokładności, błędu, opuszczenia 

lub innej przyczyny ani od tego, czy za taką szkodę lub stratę będziemy odpowiedzialni 

my, nasi pracownicy, pośrednicy lub inne osoby. 

 

10.4 Jeżeli Wydawca ponosi wobec Licencjobiorcy odpowiedzialność na mocy niniejszego 

Porozumienia z dowolnego powodu, taka odpowiedzialność będzie ograniczona do kwoty 

zapłaconej przez Licencjobiorcę za Materiały objęte Licencją w roku, w którym powstał 

stosunek odpowiedzialności.  

 

10.5 Żadne postanowienie niniejszego Porozumienia nie ogranicza odpowiedzialności 

Wydawcy za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa Wydawcy lub jego 

nieuczciwych oświadczeń, ani odpowiedzialności, której nie można wykluczyć zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

 

10.6 Licencjobiorca uchroni i zabezpieczy Wydawcę przed wszelkimi roszczeniami, stratami, 

szkodami, kosztami, wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami prawnymi) lub innymi 

zobowiązaniami poniesionymi przez Licencjobiorcę w związku z naruszeniem swoich 

praw (w tym praw własności intelektualnej), wynikającymi z wykorzystania Materiałów 

objętych Licencją przez Licencjobiorcę.   

 

 
11.  ZOBOWIĄZANIA LICENCJOBIORCY 

 

11.1  Licencjobiorca   zostaje   niniejszym   odpowiednio   poinformowany   o   ważności   i 

znaczeniu  przestrzegania    praw    własności    intelektualnej    w    odniesieniu    do 

Licencjonowanych  Materiałów i zobowiązuje się do: 

 
11.1.1  dołożenia   wszelkich   uzasadnionych   starań,   w   celu     powiadomienia 

Uprawnionych  Użytkowników    o   warunkach    niniejszej    Licencji    i    do 

podejmowania kroków w celu ochrony Licencjonowanych Materiałów przed 

nieautoryzowanym wykorzystaniem lub innym naruszeniem niniejszej Licencji 
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11.1.2   dołożenia wszelkich uzasadnionych starań w celu monitorowania zgodności i, 

w każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania lub innego naruszenia 

warunków,  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Wydawcy i 

podjęcia  wszelkich  uzasadnionych  i odpowiednich  kroków,  w tym  również 
dyscyplinarnych,  aby  zagwarantować  zaprzestanie  takowego  niewłaściwego 

działania i aby zapobiec jego ponownemu wystąpieniu; 

 
11.1.3  podania hasła i l lub innych informacji do uzyskania dostępu wyłącznie 

Uprawnionym Użytkownikom i zobowiązuje się do dołożenia wszelkich 

uzasadnionych starań, mających na celu dopilnowanie, aby Uprawnieni 

Użytkownicy nie ujawnili swoich haseł lub informacji do uzyskania dostępu 

jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

 
11.1.4   dostarczania  Wydawcy, w ciągu 30 dni od daty niniejszej Umowy, 

informacji wystarczających  do      zapewnienia      przez      Wydawcę      

dostępu      do Licencjonowanych Materiałów, zgodnie z jego zobowiązaniami, 

wynikającymi z  klauzuli  7.2.2.  W przypadku  dokonania  przez  

Licencjobiorcę  znaczących zmian w owych informacjach, Licencjobiorca 

powiadomi o tym Wydawcę w terminie nie krótszym, niż d z i e s i ę ć  ( 1 O) dni 

przed wejściem zmiany w życie. 

 
11.1.5   utrzymywania    pełnej    i     aktualnej    kartoteki    wszystkich    Uprawnionych 

Użytkowników  oraz  ich  danych  do  uzyskania  dostępu  i   do  dostarczenia 

Wydawcy szczegółów takowych uzupełnień, usunięć lub poprawek do owych 

kartotek do takich zapisów, jakie są niezbędne do zapewnienia Uprawnionym 

Użytkownikom przez Wydawcę dostępu do Licencjonowanych Materiałów, 

przewidzianych w niniejszej Licencji; 

 
11.1.6   dołożenia   wszelkich   uzasadnionych   starań,   aby   zezwolić   na   dostęp   do 

Licencjonowanych Materiałów wyłącznie Uprawnionym Użytkownikom. 

 
11.1.7   dostarczenia   kompletnych   informacji   o   posiadanych   zbiorach   w   

formie papierowej oraz danych demograficznych,  wymaganych przez 

Licencjodawcę dla  celów  wyceny  (o  ile  są  dostępne)  w  chwili  

podpisywania  niniejszej Umowy, oraz zobowiązuje się do natychmiastowego 

dostarczenia wszelkich uaktualnień takowych informacji. 

 

11.2 Żadne ceny Wydawcy nie uwzględniają obowiązującego podatku VAT, podatku od 

sprzedaży i wykorzystania, akcyzy ani żadnego innego. Wszystkie podatki zobowiązany 

jest opłacić Licencjobiorca.  Licencjobiorca odpowiada za wszelkie opłaty bankowe 

poniesione przez Wydawcę w związku z płatnością opłat Wydawcy przez 

Licencjobiorcę (w tym Opłaty subskrypcyjnej, Opłaty za przedłużenie ważności 

subskrypcji i Opłaty za rozszerzenie dostępu).  Bez uszczerbku dla pozostałych praw lub 

środków zaradczych przysługujących Wydawcy, Wydawca zastrzega sobie prawo 

nałożyć na Licencjobiorcę poniższe opłaty (a Licencjobiorca zobowiązuje się 

uregulować te należności na żądanie):  

 

11.2.1 odsetki od zaległych płatności w skali 3% rocznie powyżej stawki zasadniczej 

HSBC (okresowo ustanawianej), narosłe od daty faktury do dnia pełnej spłaty 

należności; lub  
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11.2.2 kwotę równoważną wszystkim zasadnie poniesionym kosztom i wydatkom (w 

tym kosztom prawnym i prowizjom firm windykacyjnych) poniesionym przez 

Wydawcę w związku z windykacją zaległych należności od Licencjobiorcy; 

lub 

  

11.2.3 opłatę administracyjną w wysokości 120 £ wraz z podatkiem VAT z tytułu 

wewnętrznych procesów zarządzania i czasu poświęconego przez personel na 

odzyskanie należności od Licencjobiorcy. 

 

11.3 Bez uszczerbku dla pozostałych praw lub środków zaradczych przysługujących 

Wydawcy w ramach niniejszego Porozumienia, Wydawca, przeprowadzając inspekcję 

w siedzibie Licencjobiorcy, ma prawo zweryfikować, czy Licencjobiorca przestrzega 

warunków niniejszej Licencji.  Po wystosowaniu odpowiedniego zawiadomienia, w 

normalnych godzinach pracy biura, Licencjobiorca umożliwi Wydawcy lub jego 

przedstawicielom przeprowadzenie inspekcji w swojej siedzibie (pod własnym 

nadzorem). Licencjobiorca będzie w pełni współpracować w trakcie inspekcji i 

udostępni dokumentację, urządzenia i personel, których Wydawca może zasadnie 

wymagać na potrzeby inspekcji. Licencjobiorca ma obowiązek zastosowania się do 

wszystkich wytycznych, które Wydawca określi po przeprowadzeniu inspekcji. 
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12.  ZOBOWIĄZANIA OBU STRON 

 
12.1  Każda  ze  stron  dołoży  wszelkich  najlepszych  starań  w  celu  ochrony  własności 

intelektualnej, poufnych informacji i praw własności drugiej strony. 

 
12.2       Licencjodawca i Licencjobiorca  wyrażają zgodę na zachowanie poufności wszelkich 

danych, związanych z wykorzystywaniem Licencjonowanych Materiałów przez 

Licencjobiorcę i jego Uprawnionych Użytkowników. Dane takowe    mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z Licencjonowanych 

Materiałów  i    mogą   być   udostępniane   osobom   trzecim   w   formie   zbiorczej. 

Nieprzetworzone  dane    dotyczące    użytkowania,    obejmujące,    między    innymi, 

informacje  odnoszące  się do tożsamości  konkretnych  użytkowników  i  l lub 

wykorzystania, nie będą przekazywane osobom trzecim. 

 
13.  REPOZYTORIUM INSTYTUCJI 

 
13.1  Wydawca   niniejszym   potwierdza,   że  Licencjobiorca   może  w  określonym  czasie 

wyrażać chęć umieszczenia  w Repozytorium  Instytucji  poprawionej  wersji artykułu 

"do  druku"  (tj.  artykułu  w  formie  zaakceptowanej   do  publikacji  w  czasopiśmie 

Wydawcy po dokonaniu recenzji przez specjalistów z branży). Wydawca niniejszym 

udziela  Licencjobiorcy  zgody  na  powyższe  działania  w  okresie  trwania  niniejszej 

umowy, pod warunkiem, że: 

 
13.1.1 Licencjobiorca lub jakakolwiek inna osoba nie mają prawa do wprowadzania 

artykułu do sprzedaży komercyjnej lub jakiegokolwiek systematycznego 

rozpowszechniania  przez  osobę  trzecią  (na  przykład  obejmującego  listserv 

[system obsługi list dyskusyjnych}  lub bazę danych, podłączone do serwera z 
1 

publicznym dostępem); oraz 

13.1.2  nie jest wykorzystywana ostateczna wersja PDF artykułu Wydawcy; oraz 

13.1.3 zastosowane zostanie 12-miesięczne embargo  po pierwszej publikacji (online 

lub w wersji drukowanej) artykułu w czasopismach o tematyce STM (nauka, 

technologia i  medycyna) i  nauk behawioralnych  i  18-miesięczne embargo po 

pierwszej  publikacji  w  czasopismach  o  tematyce  SSH  (  nauki  społeczne, 

sztuka i nauki humanistyczne ); oraz 

13.1.4  zawarte zostały wszelkie zmiany lub wykreślenia  lub ostrzeżenia,  dotyczące 

wydanego lub opublikowanego przez Wydawcę artykułu; oraz 

13.1.5 Licencjobiorca,  w razie potrzeby, uzyskał ponadto  uprzednią zgodę każdego 

autora  lub   osoby,    posiadającej    prawa    autorskie    do    artykułu,    który 

Licencjobiorcę chce włączyć do takowego Repozytorium Instytucji; oraz 

13.1.6  włączone zostanie następujące poświadczenie: 

 
"Niniejsza  wersja jest elektroniczną  wersją artykułu, opublikowanego [podać pełne 

informacje do zacytowania,  dotyczące ostatecznej  wersji artykułu, opublikowanego w 

drukowanej   wersji   czasopisma].   Czasopismo   [tytuł  czasopisma]   jest  dostępne   w 

Internecie pod adresem: 

 
HYPERLINK "http://www.tandfonline.com/" z open URL artykułu. 

 
l 3.2     Licencjobiorca  potwierdza,  że postanowienia  punktu  l 0.1 odnoszą się wyłącznie do 

artykułów w czasopismach, wydawanych przez Wydawcę i pozostają bez uszczerbku 

dla wszelkich praw, przyznanych lub zatrzymanych przez autora i l lub Wydawcę, w 

dowolnej   umowie   z  autorem   lub  współpracownikiem,   zawartej   pomiędzy  tymi 

http://www.tandfonline.com/
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stronami ("Umowa z Autorem"), oraz że w przypadku konfliktu lub sporu, powstałego 

pomiędzy niniejszą Umową i dowolną Umową z Autorem, postanowienia takowej 

Umowy z Autorem mają pierwszeństwo. 

 

 

14. POLĄCZENIE INSTYTUCJI I PARTNERSTWO 

 

14.1 Licencjobiorca powiadomi Wydawcę z należytym wyprzedzeniem o każdej sytuacji, w 

której Licencjobiorca (lub inna spółka lub podmiot posiadający licencję udzieloną na 

mocy niniejszej Licencji) („Beneficjenci”) zamierza dokonać fuzji z podmiotem trzecim 

lub nabyć udziały w takim podmiocie, lub jeżeli podmiot trzeci zamierza dokonać fuzji 

z Licencjobiorcą lub Beneficjentem lub nabyć udziały w nich („Cesja”), lub w 

przypadku istotnej zmiany w liczbie Autoryzowanych użytkowników przez dodanie 

nowych podmiotów, partnerów lub Pomieszczeń objętych Licencją. Takie 

powiadomienie musi uwzględniać dane wszystkich subskrypcji aktualnie posiadanych u 

Wydawcy przez Licencjobiorcę lub instytucję, partnera lub podmiot zrzeszony w 

procesie fuzji.  Licencjobiorca uznaje, że w takiej sytuacji: 

 

14.1.1 z zastrzeżeniem postanowień punktów 14.1.3 i 14.2 niniejsze Porozumienie   

               pozostanie w pełni obowiązujące;  

 

14.1.2 Wydawca będzie uprawniony do przedstawienia Licencjobiorcy nowej Opłaty, 

ustanowionej m.in. w oparciu o większy rozmiar i charakter instytucji 

Licencjobiorcy po przeprowadzeniu zmiany („Opłata za rozszerzenie 

dostępu”); oraz   

 

14.1.3 o ile i dopóki Licencjobiorca nie zapłaci Opłaty za rozszerzenie dostępu na 

rzecz Wydawcy, Licencjobiorca uznaje (i uczyni z tego jedno z głównych 

zobowiązań), że żaden pracownik, wykonawca ani inny personel danego 

podmiotu trzeciego nie posiada dostępu do ani nie korzysta z Materiałów, gdyż 

w innym przypadku będzie on uznany za Autoryzowanego użytkownika 

zgodnie z niniejszym Porozumieniem; 

 

14.1.4 Wydawca zastrzega sobie prawo zakazania rozszerzenia dostępu 

 
 
 

14.2   Dla uniknięcia wątpliwości - bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków 

zaradczych dostępnych    stronom,    Licencjobiorca    potwierdza    i    uzgadnia,    że 

jakiekolwiek naruszenie punktu 14.1 będzie uznane za istotne naruszenie zobowiązań 

Licencjobiorcy  na  mocy  niniejszej  Umowy, dopuszczające  możliwość  rozwiązania 

przez Wydawcę niniejszej Umowy. Ponadto Licencjobiorca zabezpieczy i całkowicie 

zwolni Wydawcę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, szkód, 

kosztów, wydatków (włączając uzasadnione opłaty prawne i zawodowe) lub innego 

rodzaju zobowiązań, poniesionych przez Wydawcę w związku z jakimkolwiek 

naruszeniem punktu 141.3
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15.  OKRES  OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE 

 

15.1    W zamian za odpowiednią Opłatę subskrypcyjną Wydawca zgodnie z Załącznikiem nr 3 

udostępni Licencjobiorcy Materiały objęte Licencją za pośrednictwem Usług 

elektronicznych na Okres subskrypcji i z zastrzeżeniem ewentualnego wcześniejszego 

rozwiązania. 

 

 
15.2  Za wyjątkiem  automatycznego  rozwiązania  (chyba, że Licencja  zostaje odnowiona) 

zgodnie z punktem 2.2, niniejsza Licencja wygasa w następujących przypadkach: 

 

15.2.1 Jeżeli Wydawca popełnia  istotne lub trwałe  naruszenie  jakiegokolwiek 

postanowienia     niniejszej  Licencji  i  nie  naprawi  takowego  naruszenia 

(możliwego do naprawienia) w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od pisemnego 

zawiadomienia, wystosowanego przez Licencjobiorcę; 

 
15.2.2  Jeżeli Licencjobiorca popełnia zamierzone i l lub trwałe naruszenie warunków 

niniejszej   Licencji,  w  tym,  między   innymi,  naruszenie   praw  autorskich 

Wydawcy  lub  innych  jego  praw  własności  intelektualnej  lub  postanowień 

punktu 3 w odniesieniu do praw użytkowania lub punktu 6 w odniesieniu do 

niedozwolonego wykorzystania; 

 
15.2.3  Jeżeli  jedna  ze  stron  stanie  się  niewypłacalna  lub  znajdzie  s1ę w  stanie 

upadłości,  likwidacji    lub   będzie   podlegała    podobnemu    zewnętrznemu 

administrowaniu. 

 

15.3  Po rozwiązaniu niniejszej Licencji zgodnie z punktami 15.1, 15.2.1 i 15.2.3, wszelkie 

prawa  i  obowiązki   stron  automatycznie   wygasają,  z  wyjątkiem  zobowiązań   w 

odniesieniu do Licencjonowanych Materiałów, do których dostęp będzie nadal 

zachowany, zgodnie z punktem 9.5. 

 
15.4   Po  rozwiązaniu   niniejszej   Licencji  przez  Wydawcę  z  przyczyn,  określonych  w 

punkcie 15.2.2 i 15.2.3 , Licencjobiorca  natychmiast zaprzestanie  rozpowszechniania 

lub  udostępniania  Licencjonowanych   Materiałów  Uprawnionym  Użytkownikom   i 

zwróci  Wydawcy  lub  zniszczy  wszelkie  Licencjonowane  Materiały   umieszczone 

lokalnie. 

 
15.5     Po rozwiązaniu niniejszej Licencji przez Licencjobiorcę z przyczyn, określonych w 

punkcie 15.2.1 powyżej, Wydawca niezwłocznie zwróci część Opłaty, stanowiącej 

opłaconą, ale niewygasłą część Okresu Subskrypcji 

16. POZOSTAŁE WARUNKI 

 

16.1 Oprócz warunków niniejszej Licencji, w zakresie, w jakim Licencjobiorca lub jego 

Autoryzowani użytkownicy korzystają z Materiałów objętych Licencją za 

pośrednictwem Usług elektronicznych, Licencjobiorca uznaje, że korzystanie z 

Materiałów objętych Licencją jest równoznaczne z zaakceptowaniem Warunków usługi 

elektronicznej oraz Warunków użytkowania („Warunki online”). Warunki online są 

dostępne pod adresem http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions. 

Korzystając z Materiałów objętych Licencją, Licencjobiorca akceptuje Warunki online. 

W przypadku konfliktu warunków niniejszej Licencji i postanowień Warunków online, 

pierwszeństwo mają warunki niniejszej Licencji. 
 

http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions
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17. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

17.1    Za wyjątkiem Warunków Informy i wszelkich pozostałych odnośnych warunków, o których 

w nich mowa, niniejsza Licencja stanowi kompletne porozumienie stron i zastępuje 

wszystkie dotychczasowe układy, zobowiązania i umowy odnoszące się do przedmiotu 

niniejszej Licencji, niezależnie od formy. 

 

17.2   Zmiany niniejszej Licencji i Załączników do niej będą ważne wyłącznie wówczas, gdy 

odpowiednią  wersją  Licencji  będzie  wersja  obecnie  obowiązująca  i  dostępna  pod 

adresem: www.tandf.co.uk/journals/pdf/terms.pdf w dniu wnioskowania przez 

Licencjobiorcę o subskrypcje lub prolongatę. 

 
17.3      Niniejsza Licencja nie może być przeniesiona przez Licencjobiorcę na inną osobę lub  

organizację, ani też dowolna ze stron umowy nie może zlecić podwykonania 

jakichkolwiek ze swoich zobowiązań (z wyjątkiem przypadków, przewidzianych w 

niniejszej Licencji, dotyczących Agenta i zarządzania i funkcjonowania Serwera), bez 

uprzedniej  pisemnej zgody drugiej strony, która to zgoda nie może być wstrzymana 

bez powodu. Licencjodawca ma prawo do cesji, udzielania sublicencji, zlecania 

podwykonawstwa lub jakiegokolwiek innego udzielania swoich praw i obowiązków, 

wynikających z niniejszej Licencji, innej osobie lub spółce. 

 
17.4  Wszelkie zawiadomienia, dostarczane dowolnej stronie przez drugą, będą 

             przesyłane za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na adres adresata,  

         określony w niniejszej Licencji lub na inny adres, podany dowolnej stronie przez drugą  

          stronę jako adres do doręczania zawiadomień. Wszelkie takowe zawiadomienia będą  

          uważane za otrzymane w terminie czternastu (14) dni od daty ich wysłania. 

 
17.5  Opóźnienie lub niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Licencji przez  

             dowolną  stronę,  w  wyniku  okoliczności,  pozostających  poza  jej  kontrolą  (w  tym,  

             między  innymi,  w  wyniku  wojny,  strajku,  powodzi,  ograniczeń  rządowych,  awarii  

             sieci energetycznych, telekomunikacyjnych  lub awarii Internetu bądź też uszkodzenia  

             lub zniszczenia dowolnych  urządzeń sieciowych)  nie będzie uważane za naruszenie  

             lub spowodowanie naruszenia niniejszej Licencji. 

 

17.6 Za wyjątkiem obowiązku uregulowania płatności żadna ze stron nie będzie ponosić 

odpowiedzialności za niewypełnienie jakiegokolwiek zobowiązania względem drugiej 

strony z powodu wystąpienia zdarzenia siły wyższej, pod warunkiem, że strona dotknięta 

skutkami zdarzenia siły wyższej powiadomi na piśmie drugą stronę o zaistniałej sytuacji, 

dniu, w którym doszło do zdarzenia i jego wpływie na możliwość wypełnienia zobowiązań 

wynikających z niniejszego Porozumienia tak szybko, jak to możliwe po zaistnieniu 

zdarzenia siły wyższej. Strona dotknięta skutkami zdarzenia siły wyższej podejmie wszelkie 

zasadne środki, by złagodzić wpływ tego zdarzenia na realizację swoich zobowiązań 

wynikających z niniejszego Porozumienia.  Tak szybko, jak to praktycznie możliwe po 

ustaniu zdarzenia siły wyższej strona dotknięta jego skutkami powiadomi drugą stronę na 

piśmie o ustaniu tego zdarzenia i wznowi realizację swoich zobowiązań.  Jeżeli zdarzenie 

siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, licząc od dnia wystąpienia tego zdarzenia, każda 

ze stron niniejszego Porozumienia ma prawo je rozwiązać za co najmniej 30-dniowym 

wypowiedzeniem wystosowanym do drugiej strony.  Na potrzeby niniejszego punktu 17.6 

„zdarzenie siły wyższej” oznacza zdarzenie, na które strona dotknięta jego skutkami nie ma 

wpływu, w tym strajk, lock-out, spór pracowniczy, katastrofę naturalną, wojnę, zamieszki, 

atak terrorystyczny, rozruchy, rozmyślne zniszczenie mienia, obowiązek przestrzegania 

http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/terms.pdf
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prawa lub decyzji rządowej, zasad, rozporządzeń lub wskazówek, wypadek, awarię fabryki 

lub maszyn, pożar, powódź, sztorm lub chorobę. 

 

 
17.7  Nieważność  lub  niemożność  wykonania  któregokolwiek  z  postanowień 

n i n i e j s z e j  Licencji nie ma wpływu na kontynuację lub wykonalność pozostałych 

postanowień niniejszej Licencji. 

 
17.8  Zrzeczenie się realizacji któregokolwiek postanowienia lub brak żądanej jego realizacji 

przez   dowolną   stronę   nie   wpłynie   na  jej   pełne   prawo   do   żądania   realizacji 

postanowienia w dowolnym późniejszym czasie, ani nie będzie uważane lub uznane 

za zrzeczenie się samego postanowienia. 

 
17.9  Punkt 12.1 i  12.2 pozostaną ważne po rozwiązaniu niniejszej Licencji. 

 
17.10  Niniejsza  Licencja  podlega  i  będzie interpretowana  zgodnie  z  prawem  angielskim;  

             strony  nieodwołalnie   zgadzają  się,  aby  wszelkie  spory,  wynikające  z  niniejszej  

              Licencji lub w związku z nią, podlegały i znajdowały się w kompetencj1 sądów Anglii. 
 

 

 
KONIEC LICENCJI 

 

NA DOWÓWD POWYŻSZEGO strony podpisały niniejsze Porozumienie za pośrednictwem 

swoich upoważnionych przedstawicieli w dniu wskazanym na początku Porozumienia. 

 

TAYLOR & FRANCIS: 
 

PRZEZ: ______________________________________ DATA: ________________ 

Upoważniony przedstawiciel 

Informa UK Limited (występująca pod nazwą Taylor & Francis) 

 

Imię i nazwisko drukowanymi literami:    

Stanowisko:   

Adres:   

Nr telefonu:   

Nr faksu:  

Adres e-mail:   

 

 

**************************: 

 

PRZEZ: ______________________________________ DATA: ________________ 

Upoważniony przedstawiciel 

 

*************************** 

Imię i nazwisko drukowanymi literami:    

Stanowisko:   

Adres:  

Nr telefonu:  

Nr faksu:  

Adres e-mail:  

 

                                                                                                                   


