
Niniejsza licencja określa warunki korzystania z materiałów „Biznesplan - Materiały”, którego autorem 
jest Jerzy T. Skrzypek. 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Utwór „Biznesplan - Materiały” , obejmujący materiały zawarte w serwisiei o tym samym tytule, jest 
udostępniony na warunkach niniejszej licencji. 

2. Utwór udostępniany na warunkach niniejszej licencji podlega ochronie na podstawie Ustawy z 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904.). Zabronione jest jakiekolwiek 
korzystanie z Utworu, na warunkach innych niż określone w niniejszej licencji lub prawie autorskim. 

3. Każdy, kto w jakikolwiek sposób skorzysta z uprawnień objętych niniejszą licencją (Licencjobiorca), w 
momencie wykorzystania oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia licencji. 

II. Definicje. 

a. "Licencjodawca" – oznacza osobę fizyczną, która udostępnia utwór pierwotny na podstawie niniejszej 
licencji. 

b. "Twórca" – oznacza osobę fizyczną, która stworzyła Utwór, na której rzecz powstały autorskie prawa 
majątkowe w sposób pierwotny. 

c. "Utwór" – oznacza chroniony prawem autorskim utwór udostępniany na podstawie niniejszej licencji. 

d. "Licencjobiorca" – oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą 
licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej licencji w odniesieniu do Utworu, lub która 
mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę autora na wykonywanie uprawnień przyznanych 
licencją. 

e. Uniform Resource Identifier – oznacza internetowy adres zbioru informacji na temat zarządzania 
prawami w rozumieniu art. 6 pkt 12 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, określającego 
warunki korzystania z Utworu zawarte w niniejszej licencji. 

III. Dozwolony użytek. 

Żadne postanowienie niniejszej licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia uprawnień 
wynikających z dozwolonego użytku, wyczerpania prawa lub innych ograniczeń praw wyłącznych 
podmiotu tych praw, przysługujących mu w myśl prawa autorskiego lub innych znajdujących 
zastosowanie ustaw. 

IV. Uprawnienia. 

Licencjodawca udziela niniejszej licencji, która jest licencją nieodpłatną, niewyłączną,  na czas 
nieoznaczony, której stosowanie nie jest ograniczone terytorialnie, do korzystania z Utworu w 
następujący sposób: 

1. wykorzystanie dla celów własnych użytkownika serwisu „Biznesplan - Materiały”, 

V. Ograniczenia. 

Uprawnienia przyznane w punkcie IV. licencji podlegają następującym ograniczeniom: 

1. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. 

2. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej licencji 
oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności. 

3. Licencjobiorca zobowiązany jest zachować w stanie nienaruszonym wszystkie oznaczenia związane z 
prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub 
środka przekazu, oznaczenie: 

a. nazwiska Twórcy Utworu, jeśli zostało ono dołączone do Utworu; 

b. nazw innych podmiotów (np. instytucji sponsorującej, wydawcy), jeśli Twórca Utworu lub 
Licencjodawca wskazali w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu lub w 
warunkach korzystania z Utworu lub w inny przyjęty sposób, te podmioty jako uprawnione; 



c. tytułu Utworu, jeśli został dołączony do Utworu; 

d. w niezbędnym możliwym zakresie, Uniform Resource Identifier odsyłającego do oznaczeń związanych z 
prawno-autorską ochroną Utworu; 

e. sposobu wykorzystania Utworu w Utworze Zależnym, (na przykład: " tłumaczenie Utworu", lub 
"scenariusz na podstawie Utworu"). 

VI. Klauzula uchylenia się od odpowiedzialności. 

Licencjodawca udostępnia utwór w takiej formie w jakiej zapoznał się z nim licencjobiorca, i nie udziela 
żadnych dodatkowych rękojmi ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, w szczególności 
dotyczących tytułu, wykorzystania handlowego, przeznaczenia utworu do konkretnego celu, co do tego że 
nie narusza on praw innych osób, braku jawnych lub ukrytych wad, dokładności, występowania lub 
niewystępowania wad zauważalnych, jak i niezauważalnych. 

VII. Ograniczenie odpowiedzialności. 

W żadnym wypadku licencjodawca nie odpowiada wobec licencjobiorcy: a szczególnie z tytułu 
odpowiedzialności wynikającej z prawa mającego zastosowanie, za żadne specjalne, przypadkowe lub 
następcze szkody wynikłe z zastosowania niniejszej licencji lub wykorzystania utworu, nawet jeżeli 
licencjodawca nie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. 

 
 

https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/book/view.php?id=315433&chapterid=64577
https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/book/view.php?id=315433&chapterid=64582

