UMOWA
dotycząca praw autorskich do pracy dyplomowej
zawarta w dniu …………………………………. pomiędzy Politechniką Krakowską ul. Warszawska 24, 31-155
Kraków, NIP 675-000-62-57, REGON 000001560, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa
Rektora PK przez Dziekana Wydziału …............................................, zwaną dalej „Uczelnią”,
a studentką/studentem Politechniki Krakowskiej, nazywaną/nazywanym dalej Dyplomantem, którym
jest Pan(i):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, nr albumu)

§ 1.
Umowa oparta jest na ustaleniach Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288, a w szczególności art. 6
pkt 1 ust. 1, art. 15a oraz art. 16.
§ 2.
Dyplomant pracuje pod kierunkiem Promotora nad pracą dyplomową o roboczym tytule lub zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(tytuł lub zakres pracy)
1.
2.
3.

1.

•
•

§ 3.
Uczelnia udziela pomocy finansowej, rzeczowej lub naukowej w realizacji pracy.
Opieka promotora polega na określeniu tematu, celu i zakresu pracy, umożliwieniu dostępu do
niezbędnych materiałów, narzędzi lub danych, bieżącym konsultowaniu postępów pracy,
pomocy przy analizie oraz interpretacji wyników lub pomocy w ostatecznej redakcji pracy.
Nie jest konieczne, aby wszystkie wymienione wyżej w § 3 ust. 2 elementy występowały w danej
pracy.
§ 4.
Dyplomant, poprzez zakreślenie odpowiednich kwadratów, wyraża lub nie wyraża dobrowolnej,
nieodwoływalnej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie udzielenie Uczelni praw
autorskich majątkowych do pracy dyplomowej oraz jej wyników na następujących polach
eksploatacji:
Utrwalanie.
□ tak
□ nie
Zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich i komputerowych.
□ tak
□ nie

•
•
•
•
•

Wprowadzanie do obrotu, w tym wprowadzenia egzemplarzy zwielokrotnienia utworu do
obrotu.
□ tak
□ nie
Wprowadzanie do pamięci komputera, w tym umieszczenie elektronicznej wersji pracy
dyplomowej w Repozytorium Biblioteki Politechniki Krakowskiej
□ tak
□ nie
Publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie
i reemitowanie.
□ tak
□ nie
Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet lub Intranet.
□ tak
□ nie
Wykonywanie utworów zależnych.
□ tak
□ nie

2. Dyplomant poprzez zakreślenie odpowiedniego kwadratu, wyraża lub nie wyraża dobrowolnej,
nieodwoływalnej zgody na nieodpłatne udzielenie Uczelni niewyłącznej licencji, nieograniczonej
w czasie i nieograniczonej terytorialnie, bez ograniczeń ilościowych, w tym bez ograniczeń co do
liczby użytkowników oraz urządzeń komputerowych, na wykorzystanie oprogramowania
opracowanego w ramach pracy dyplomowej na następujących polach eksploatacji:
•

wykorzystywanie oprogramowania w dowolny sposób zgodny z jego przeznaczeniem, na
potrzeby związane z działalnością dydaktyczną i naukową Uczelni,
□ tak
□ nie

•

instalowanie i deinstalowanie oprogramowania na urządzeniach komputerowych i serwerach
Uczelni,
□ tak
□ nie

•

uruchamianie oprogramowania przy użyciu dowolnej liczby komputerów,
□ tak
□ nie

•

korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania w szczególności
danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tego
oprogramowania oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania,
□ tak
□ nie

•

tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacja do własnych potrzeb, zmiana układu lub
wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w funkcjonalnościach z zachowaniem wszystkich
określonych w niniejszym ust. niniejszego paragrafu pól eksploatacji na części zmienione,
□ tak
□ nie

•

utrwalanie w pamięci komputera, zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w szczególności
techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray,
urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,
□ tak
□ nie

•

uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu,
□ tak
□ nie

•

wprowadzanie danych, aktualizacji danych, kasowanie danych oraz dokonywanie eksportu
danych, integracji z innymi systemami informatycznymi.
□ tak
□ nie

3.

W przypadku wyrażenia przez Dyplomanta zgody na udzielenie praw autorskich majątkowych,
lub licencji w zakresie wykonywania utworów zależnych, Dyplomant niniejszym nieodpłatnie
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4.

1.

2.

udziela jednocześnie :
a) zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich utworów zależnych,
opracowań pracy dyplomowej, jej wyników i oprogramowania (lub ich poszczególnych
elementów), tj. prawo korzystania z takich utworów zależnych, opracowań, na polach
eksploatacji wskazanych powyżej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, co do których Dyplomanta
wyraził zgodę i w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do
postanowień niniejszego paragrafu;
b) prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich utworów
zależnych, opracowań pracy dyplomowej, jej wyników i oprogramowania (lub ich
poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na korzystanie z takich utworów zależnych,
opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej wskazanych powyżej w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu, co do których Dyplomant wyraził zgodę.
Udzielenie licencji, praw autorskich oraz innych praw, o których mowa w niniejszej umowie
następuje w zamian za udzielenie przez Uczelnię pomocy finansowej, rzeczowej lub naukowej
w realizacji pracy, o której to pomocy mowa w § 3 umowy.

§ 5.
Praca dyplomowa oraz jej wyniki, a także oprogramowanie opracowane w ramach pracy
dyplomowej powinny zostać udostępnione do celów opisanych w § 4 po jej przejściu przez
system antyplagiatowy, ale jeszcze przed obroną. Przeniesienie autorskich praw majątkowych
oraz udzielenie licencji do utworów na polach eksploatacji i zasadach określonych niniejszą
umową następuje z chwilą udostępnienia Uczelni pracy dyplomowej po przejściu przez system
antyplagiatowy.
Udzielenie praw autorskich majątkowych w zakresie wyników pracy nie obejmuje:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.

2.
3.

§ 6.
Zgody wymienione i opisane w § 4 oraz § 5 dotyczą nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie
prawa do wykorzystania pracy dyplomowej i jej wyników oraz oprogramowania w działalności
dydaktycznej i naukowej. Mogą być cofnięte w drodze wypowiedzenia niniejszej umowy jedynie
w przypadku udowodnienia korzystania z pracy i jej wyników w sposób naruszający przepisy
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustalenia niniejszej umowy.
Przez wykorzystanie w działalności dydaktycznej rozumie się korzystanie z pracy dyplomowej i
jej wyników oraz oprogramowania podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do
przygotowania instrukcji, podręczników lub innych pomocy dydaktycznych.
Przez wykorzystanie w działalności naukowej rozumie się korzystanie z pracy dyplomowej i jej
wyników oraz oprogramowania podczas prowadzenia badań, opracowywania publikacji oraz
występowania o dofinansowanie badań naukowych.

§ 7.
Wykorzystanie pracy dyplomowej oraz jej wyników w całości lub we fragmentach na podstawie
zgody lub zgód zaznaczonych w § 4 oraz § 5 nie ma wpływu na wykonywanie praw autorskich
osobistych Dyplomanta.
§ 8.
Niniejsza umowa nie ogranicza praw autorskich majątkowych Dyplomanta we wszystkich obszarach
nie wymienionych w niniejszej umowie, a w szczególności prawa do komercyjnego wykorzystania
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pracy dyplomowej. Ewentualne inne ustalenia dotyczące praw autorskich majątkowych wymagają
oddzielnej umowy.
§ 9.
W przypadku, gdy Dyplomant zaznaczył przy jednym lub większej liczbie pól eksploatacji z § 4 ust. 1,
lub ust. 2 kwadrat „nie”, co jest równoznaczne z brakiem zgody Dyplomanta co do danego pola
eksploatacji, Promotor ma prawo do rezygnacji z promotorstwa.
§ 10.
Umowę podpisano na czas nieokreślony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 11.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Uczelni.
§ 13.
Kopia niniejszej umowy jest dołączana do dokumentacji z toku studiów.

Uczelnia:

Dyplomant:

……………………………………….
(podpis Dziekana)

……………………………………….
(podpis Dyplomanta)
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