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UMOWA SUBSKRYPCYJNA ELSEVIER  
 

Niniejsza umowa („Umowa”) została zawarta … 2015 r. przez i pomiędzy …………………… 

(„Subskrybent”) oraz Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Holandia („Elsevier”). 
 

Strony postanawiają co następuje: 
 

ROZDZIAŁ 1.  SUBSKRYPCJA. 
 

1.1 Subskrybowane produkty. 
Elsevier niniejszym przyznaje Subskrybentowi niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z 

dostępu i użytkowania produktów i usług opisanych w Załączniku nr 1 („Subskrybowane Produkty”) oraz 

dostarczania Subskrybowanych Produktów swoim Autoryzowanym Użytkownikom (zdefiniowanym 

poniżej) zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 
 

1.2 Autoryzowani Użytkownicy / lokalizacje. 
Autoryzowanymi Użytkownikami są studenci studiów dziennych i zaocznych, kadra dydaktyczna i 

naukowo-badawcza oraz personel Subskrybenta oraz niezależni wykonawcy lub osoby zatrudnione przez 

niezależnych wykonawców Subskrybenta afiliowanych przy lokalizacjach Subskrybenta wymienionych 

w Załączniku 2 („Lokalizacje”), jak również osoby korzystające z terminali komputerowych na terenie 

bibliotek w Lokalizacjach posiadających zgodę Subskrybenta na korzystanie z Subskrybowanych 

Produktów dla indywidualnych potrzeb badawczych i edukacyjnych oraz na inne formy wykorzystania 

niekorporacyjnego (Goście). Z pominięciem Autoryzowanych Użytkowników, którzy są Gośćmi, 

zezwala się na zdalne korzystanie z Subskrybowanych Produktów za pośrednictwem bezpiecznej sieci, 

która wymaga karty identyfikacyjnej lub innych zabezpieczeń.  

1.3 Dozwolone wykorzystanie. 

Autoryzowany użytkownik ma prawo: 
 
  

 
korzystać, wyszukiwać, przeglądać i wyświetlać Subskrybowane Produkty; 

  
 

drukować, pobierać i przechowywać na swoim komputerze stacjonarnym, laptopie lub na 

urządzeniach przenośnych niewielkie fragmenty poszczególnych pozycji Subskrybowanych 

Produktów na wyłączny, osobisty użytek konkretnego Autoryzowanego Użytkownika;  
 

  
 

umieszczać linki do Subskrybowanych Produktów na wewnętrznych (intranet) i zewnętrznych 

(internet) stronach Subskrybenta, pod warunkiem że forma i/lub opisy towarzyszące takim 

linkom będą zmienione w przypadku uzasadnionego żądania  Elsevier;  
 

  
 

dostarczać drukowane lub elektroniczne kopie poszczególnych pozycji Subskrybowanych 

Produktów innym Autoryzowanym Użytkownikom, jak również innym współpracownikom w 

celach akademickich lub badawczych; oraz 
 

  
 

korzystać, wyszukiwać, przeglądać, wyświetlać, drukować, sporządzać elektroniczne kopie i 

przechowywać do wyłącznego użytku konkretnego Autoryzowanego Użytkownika lub, jeśli 

Autoryzowany Użytkownik jest bibliotekarzem / specjalistą od informacji naukowej, do 

wyłącznego użytku innego Autoryzowanego Użytkownika artykuły z czasopism i rozdziały z 

książek zawartych w serwisie internetowym ScienceDirect®, które nie wchodzą w skład 

Subskrybowanych Produktów; z zachowaniem dwudziestoczterogodzinnego (24 h) okresu 

dostępu do danego artykułu lub rozdziału, w ramach „Transakcji”. 
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 Subskrybent ma prawo dokonać transkrypcji fragmentów Subskrybowanych Produktów pismem 

Braille’a lub powiększyć czcionkę aby umożliwić korzystanie z Subskrybowanych Produktów 

Autoryzowanym Użytkownikom, którzy są niepełnosprawni. 

 

 Subskrybent może: (i) otrzymać zwrot kosztów bezpośrednich Instytucji od Autoryzowanych 

Użytkowników. (ii) korzystać z Subskrybowanych Produktów w ramach badań finansowanych 

przez firmę komercyjną. 

 
1.4 Ograniczenia w korzystaniu z Subskrybowanych Produktów. 
Z pominięciem przypadków wyraźnie opisanych w niniejszej Umowie lub przypadków, na które Elsevier 

udzieli pisemnego zezwolenia, Subskrybent i jego Autoryzowani Użytkownicy nie mają prawa: 
 
  

 
skracać, modyfikować, tłumaczyć lub tworzyć jakichkolwiek dzieł pochodnych na podstawie 

Subskrybowanych Produktów, z pominięciem zakresu koniecznego do odpowiedniego 

wyświetlania ich na ekranach komputerowych Autoryzowanych Użytkowników; 

 
  

 
usuwać, zasłaniać lub w jakikolwiek sposób modyfikować informacji o zastrzeżeniu praw 

autorskich oraz innych informacji i zastrzeżeń praw umieszczonych w Subskrybowanych 

Produktach;   

 
  

 
używać jakichkolwiek robotów, programów typu „spider” lub „crawler” czy też innych 

zautomatyzowanych programów  algorytmów lub urządzeń służących do ciągłego i 

automatycznego wyszukiwania, pobierania, wyciągania, ekstrahowania, głębokiego 

linkowania, indeksowania oraz zakłócania działania Subskrybowanych Produktów; 

 
  

 
w znacznej mierze lub systematycznie kopiować, zatrzymywać, redystrybuować lub 

rozpowszechniać w sieci Subskrybowane Produkty; lub 

 
  

 
umieszczać indywidualne pozycje z Subskrybowanych Produktów na stronach sieci 

społecznościowych. 
 

Autoryzowani Użytkownicy indywidualni będący niezależnymi wykonawcami lub zatrudnieni przez 

niezależnych wykonawców mają prawo korzystać z Subskrybowanych Produktów wyłącznie w celu 

zleconych prac badawczych na rzecz Subskrybenta. 
 

1.5 Prawo własności intelektualnej. 
Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że firma Elsevier i jej dostawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły 

własności i udziały w Subskrybowanych Produktach, z pominięciem przypadków wyraźnie opisanych w 

niniejszej Umowie, oraz że nieupoważniona redystrybucja lub rozpowszechnianie w sieci 

Subskrybowanych Produktów może w sposób istotny i niepowetowany zaszkodzić firmie Elsevier i jej 

dostawcom.   
 

ROZDZIAŁ 2.  ZOBOWIĄZANIA ELSEVIER. 
 

2.1 Dostęp do Subskrybowanych Produktów. 
Elsevier udostępni Subskrybowane Produkty Subskrybentowi i jego Autoryzowanym Użytkownikom pod 

adresem  internetowym, podanym w Załączniku 1, lub w inny sposób określony w niniejszej Umowie. 
 

2.2 Jakość usługi. 
Elsevier dołoży koniecznych  starań, aby dostarczać Subskrybowane Produkty z jakością usługi zgodną  

ze standardami branżowymi, a zwłaszcza aby dostarczać usługę w sposób ciągły, ze średnim czasem 

dostępności na poziomie 98% w roku i 2% czasem  wyłączenia, obejmującego planową konserwację i 

naprawy wykonywane w takim terminie, aby do minimum ograniczyć niedogodności Subskrybenta oraz 
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jego Autoryzowanych Użytkowników i możliwie jak najszybciej przywrócić usługę w przypadku 

wystąpienia zakłóceń lub zawieszenia usługi.  

 
2.3 Wycofanie treści. 
Elsevier zastrzega sobie prawo wycofania z Subskrybowanych Produktów treści, która nie będzie już 

objęta prawem do udostępniania lub co do której wystąpi uzasadnione podejrzenie, że jest niezgodna z 

prawem, szkodliwa, fałszywa lub narusza prawa osób trzecich. Jeżeli wycofana treść będzie stanowić 

ponad dziesięć procent (10%) zawartości Subskrybowanych Produktów, Elsevier zwróci Subskrybentowi 

część Opłaty, proporcjonalną do objętości wycofanej treści i do pozostałego czasu opłaconej subskrypcji. 

Elsevier poinformuje Subskrybenta o wszelkich zmianach Subskrybowanych Produktów.   

2.4 Raporty Wykorzystania. 
Elsevier będzie co miesiąc udostępniać online bibliotekarzom / administratorom, zatrudnionym przez 

Subskrybenta, raporty o korzystaniu z danych przez Subskrybenta, przeznaczone wyłącznie do użytku 

wewnętrznego. Przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego miesięczne raporty wykorzystania 

Subskrybowanych Produktów Knovel są również do pobrania na żądanie za pośrednictwem chronionej 

hasłem strony dostępnej dla administratorów zatrudnionych przez Subskrybenta. Raporty wykorzystania 

Subskrybowanych Produktów Knovel obejmują informacje o korzystaniu z subskrybowanej treści 

(książki, periodyki, bazy danych). Raporty takie mogą być udostępniane dostawcom lub innym osobom 

trzecim zatrudnionym przez Subskrybenta wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Elsevier i w celu analizy 

statystyk wykorzystania Subskrybowanych Produktów Knovel przez Subskrybenta.  

 

ROZDZIAŁ 3.  ZOBOWIĄZANIA SUBSKRYBENTA. 
 

3.1 Autoryzacja dostępu. 

Dostęp do Subskrybowanych Produktów będzie autoryzowany  za pomocą adresu lub adresów Internet 

Protocol („IP”) i/lub nazw oraz haseł i/lub mechanizmu delegowanego uwierzytelnienia wymagającego 

przynajmniej dwóch różnych informacji uwierzytelniających, zgodnie z opisem w Załączniku 2. Nie 

zezwala się na przekazywanie Autoryzowanym Użytkownikom, którzy są Gośćmi, nazw użytkowników, 

haseł, informacji uwierzytelniających lub innych informacji umożliwiających zdalny dostęp do 

Subskrybowanych Produktów.  

 

3.2 Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem i korzystaniem. 

Subskrybent dołoży odpowiednich starań, aby: 
 
  

 
ograniczyć dostęp i korzystanie z Subskrybowanych Produktów do Autoryzowanych 

Użytkowników i poinformować wszystkich Autoryzowanych Użytkowników o 

ograniczeniach w korzystaniu, określonych w niniejszej Umowie, oraz obowiązku 

przestrzegania tych ograniczeń; 

 
  

 
udostępniać hasła lub informacje uwierzytelniające w celu uzyskania dostępu wyłącznie  do 

Subskrybowanych Produktów wyłącznie Autoryzowanym Użytkownikom, nie wyjawiać 

żadnych haseł ani informacji uwierzytelniających osobom trzecim i powiadomić wszystkich 

Autoryzowanych Użytkowników o zakazie ujawniania haseł i informacji uwierzytelniających 

osobom trzecim; oraz  

 
  

 
niezwłocznie powiadomić Elsevier o wszelkich przypadkach nieautoryzowanego korzystania z 

Subskrybowanych Produktów oraz podjąć odpowiednie działania celem zakończenia takiej 

sytuacji i zapobieżenia jej ponownemu wystąpieniu. 

 
W wypadku jakiegokolwiek nieautoryzowanego korzystania z Subskrybowanych Produktów Elsevier 

może zawiesić dostęp i/lub żądać, aby Subskrybent zawiesił dostęp w miejscu, w którym doszło do 

nieautoryzowanego korzystania, powiadamiając Subskrybenta. Subskrybent nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za nieautoryzowane korzystanie z Subskrybowanych Produktów przez 
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Autoryzowanego Użytkownika pod warunkiem, że nie wynikało ono z zaniedbania lub świadomego 

wykroczenia Subskrybenta oraz że Subskrybent,  po otrzymaniu stosownego zawiadomienia, nie zezwolił 

na dalsze nieautoryzowane korzystanie.  

 

 

ROZDZIAŁ 4. OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI. 
 

Subskrybent będzie otrzymywał fakturę i uiszczał opłaty określone w Załączniku 1 („Opłaty”) agentowi 

sprzedaży firmy Elsevier, określonemu jako Billing Contact w Załączniku 2 („Agent”) zgodnie z 

warunkami ustalonymi przez Subskrybenta i Agenta. Jeśli Subskrybent nie zapłaci w terminie całości 

kwoty wynikającej z faktury Agenta, Elsevier może zawiesić dostęp Subskrybenta do Subskrybowanych 

Produktów do czasu uiszczenia pełnej należności. Opłaty określone w Załączniku 1 nie uwzględniają 

podatku od sprzedaży, użytkowania, podatku VAT, potrąceń i tym podobnych podatków, a Subskrybent, 

poza Opłatami, jest odpowiedzialny  za wszelkie lokalne podatki.  

 

 

ROZDZIAŁ 5.  OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY. 
 

5.1 Okres obowiązywania umowy. 
Niniejsza Umowa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2018 roku 

(„Okres Początkowy”). 
 

5.2 Przedłużenie umowy. 
Po Okresie Początkowym niniejsza Umowa będzie automatycznie przedłużana na kolejne okresy 

trzyletnie („Okresy Wznowienia”). Opłaty będą zwiększane w oparciu o pisemne porozumienie między 

stronami. 

 

Okres Początkowy i każdy Okres Wznowienia stanowią łącznie Okres Obowiązywania Umowy. 

 

Subskrybent może zawiadomić Elsevier nie później niż osiemdziesiąt (80) dni przed końcem bieżącego 

Okresu Obowiązywania Umowy, że nie zamierza jej wznawiać.  

 

5.3 Wcześniejsze zakończenie Umowy z powodu niewystarczającego dofinansowania z budżetu 

państwa.. 

Subskrybent może co roku zakończyć niniejszą Umowę, z dniem 1 stycznia kolejnego roku 

obowiązywania Umowy, na podstawie pisemnego wypowiedzenia z przynajmniej dwumiesięcznym 

wyprzedzeniem, w przypadku gdy w przyszłych, aprobowanych przez rząd budżetach Subskrybenta nie 

zostaną przyznane lub przydzielone wystarczające fundusze lub nie będą one w uzasadniony sposób 

dostępne lub spodziewane z innych źródeł w terminie, kiedy zobowiązania płatnicze Subskrybenta, wedle 

jego uzasadnionego uznania, warunkują kontynuację niniejszej Umowy. Bez względu na powyższe, jeśli 

udzielono dostępu do Subskrybowanych Produktów mimo braku opłaty za okres poprzedzający 

rozwiązanie Umowy, Elsevier będzie uprawniona do otrzymania proporcjonalnej części Opłat należnych 

za ten okres.  

5.4 Wypowiedzenie Umowy. 

Każda ze stron może zakończyć niniejszą Umowę za pisemnym wypowiedzeniem w wypadku istotnego 

naruszenia lub uporczywego nieistotnego naruszania przez drugą stronę któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy i jeśli strona naruszająca warunki Umowy nie naprawi sytuacji w ciągu 

trzydziestu (30) dni od otrzymania zawiadomienia o naruszeniu. W wypadku wypowiedzenia 

spowodowanego naruszeniem Umowy przez Elsevier, Elsevier zwróci Subskrybentowi część wniesionej 

Opłaty należną za pozostałą, niewykorzystaną część Okresu Obowiązywania Umowy.  
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ROZDZIAŁ 6. GWARANCJE I ZWOLNIENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ELSEVIER. 
 

6.1 Gwarancje. 
Elsevier gwarantuje, że korzystanie z Subskrybowanych Produktów zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy nie narusza praw własności intelektualnej żadnych osób trzecich.  

 

6.2 Zwolnienia od odpowiedzialności.      

Elsevier zapewni ochronę Subskrybenta i jego Autoryzowanych Użytkowników oraz  zwolni od 

odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, koszty, zobowiązania finansowe i wydatki (w tym 

uzasadnione honoraria prawników) wynikające z działania lub roszczenia osoby trzeciej uznającej, że 

korzystanie ze Subskrybowanych Produktów zgodnie z warunkami niniejszej Umowy narusza jej prawa 

własności intelektualnej. W wypadku zainicjowania takiego działania lub wniesienia roszczenia 

Subskrybent niezwłocznie powiadomi o tym Elsevier i będzie z nią w uzasadniony sposób 

współpracować. Zobowiązanie to pozostanie w mocy po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej 

Umowy. 
 

6.3 Zrzeczenie się odpowiedzialności. 
Z POMINIĘCIEM WYRAŹNYCH GWARANCJI I ZWOLNIEŃ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTYCH 

W NINIEJSZEJ UMOWIE ORAZ W ZAKRESIE PRAWNIE DOZWOLONYM, SUBSKRYBOWANE 

PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” I ELSEVIER ORAZ JEJ DOSTAWCY 

JEDNOZNACZNIE UCHYLAJĄ SIĘ OD SKŁADANIA JAKIEJKOLWIEK RĘKOJMI I ZAPEWNIEŃ 

ODNOŚNIE SUBSKRYBOWANYCH PRODUKTÓW I INNYCH DANYCH, DOKUMENTACJI LUB 

MATERIAŁÓW DOSTARCZANYCH W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, Z UWZGLĘDNIENIEM, 

MIĘDZY INNYMI, WSZELKICH BŁĘDÓW, NIEŚCISŁOŚCI, BRAKÓW LUB USTEREK W NICH 

ZAWARTYCH, ORAZ WSZELKICH IMPLIKOWANYCH LUB WYRAŻONYCH RĘKOJMI ODNOŚNIE 

PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB UŻYTECZNOŚCI DLA KONKRETNEGO CELU. 

6.4 Ograniczenie odpowiedzialności. 
Z pominięciem gwarancji i zwolnień od odpowiedzialności jednoznacznie określonych w niniejszej 

Umowie oraz w zakresie prawnie dopuszczalnym, firma Elsevier i  jej dostawcy w żadnym wypadku nie 

będą ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, uboczne, szczególne, wtórne lub odszkodowania z 

nawiązką w tym, między innymi, utratę danych, utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub 

utratę zysków wynikające z lub w związku z niniejszą Umową, jak również odpowiedzialność firmy 

Elsevier i jej dostawców wobec Subskrybenta przekroczy sumę równą Opłatom wniesionym przez 

Subskrybenta na mocy niniejszej Umowy w okresie dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających dzień powstania roszczenia, nawet jeśli firma Elsevier lub jej dostawca byli 

powiadomieni o możliwości wystąpienia takiej odpowiedzialności lub szkody.  

 

 

ROZDZIAŁ 7.  POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 

7.1 Siła wyższa. 
Żadna za stron nie będzie uznana winną naruszenia niniejszej Umowy z powodu opóźnienia lub nie 

wywiązania się z dowolnego zobowiązania zakreślonego w niniejszej Umowie spowodowanego 

okolicznościami poza jej kontrolą (w tym, między innymi, wojną, strajkami, pożarami, powodziami, 

przerwami w dostawie energii, awariami telekomunikacji lub Internetu czy też uszkodzeniem lub 

zniszczeniem urządzeń sieciowych lub serwerów). Strony ustalają, że wyjście jednego lub więcej 

członków ze strefy Euro nie będzie samo w sobie stanowić „okoliczności poza kontrolą” i nie będzie 

skutkowało zwolnieniem lub usprawiedliwieniem z nie wywiązywania się (z dowolnego zobowiązania) z 

niniejszej Umowy.  

 

7.2 Ważności i rozdzielność postanowień. 

Jeżeli dowolne postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd lub kompetentną jurysdykcję 
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za niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie takie będzie uznane za usunięte bez wpływu na 

pozostałe postanowienia.  

 

7.3 Kompletność Umowy. 
Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje 

wszelkie wcześniejsze i współistniejące porozumienia, korespondencje, propozycje i  zamówienia, 

zarówno pisemne, jak i ustne. 

 

7.4 Zmiany. 
Wszelkie modyfikacje, poprawki lub uchylenia postanowień niniejszej Umowy nie będą ważne, o ile nie 

zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez obie strony. 
 

7.5 Cesja. 
Subskrybent nie będzie przenosić, przekazywać ani licencjonować jakichkolwiek ze swych praw i 

obowiązków zakreślonych w niniejszej Umowie, o ile wcześniej nie uzyska pisemnej zgody Elsevier, 

której to zgody nie odmówi się bez przyczyny. 
 

7.6 Poufność. 
Bez uprzedniej pisemnej zgody Subskrybenta Elsevier nie będzie przekazywać niepowiązanym osobom 

trzecim żadnych informacji osobowych o Autoryzowanych Użytkownikach uzyskanych od Subskrybenta 

na mocy niniejszej Umowy z pominięciem (i) określonych dostawców usługi w zakresie koniecznym do 

wywiązywania się ze ich obowiązków wobec Elsevier w związku z niniejszą Umową; (ii) w koniecznych 

przypadkach z uwagi na ochronę, bezpieczeństwo, oszustwo lub inne kwestie prawne; oraz (iii) jeśli 

Subskrybowane Produkty będą nabyte przez inną firmę, ani wykorzystywać ich w jakichkolwiek innych 

celach aniżeli cele opisane w niniejszej Umowie.  

 

7.7 Zawiadomienia. 
Wszystkie zawiadomienia związane z niniejszą Umową powinny być przekazywane na piśmie i 

dostarczane stronie, do której takie zawiadomienie jest skierowane, na adres podany poniżej lub na adres 

poczty elektronicznej wskazany przez stronę w informacji poniżej. 
 

Jeśli do Elsevier:  Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Holandia. 
 
Jeśli do Subskrybenta:  Akme Archive Sp z o.o., ul.  Niemcewicza 26 / 17 02-306 Warszawa, Polska, 

kontakt@akmearchive.pl  
 

7.8 Poufność. 
Subskrybent oraz jego pracownicy, kierownicy, dyrektorzy i przedstawiciele będą traktować jako poufne 

warunki finansowe i handlowe niniejszej Umowy i nie będą ich wyjawiać żadnym niepowiązanym 

osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Elsevier oraz z pominięciem przypadków, gdy jest to 

wymóg prawnylub wynika z handlowych warunków niniejszej umowy.  

 

7.9 Zawarcie umowy. 
Niniejsza Umowa oraz wszelkie jej zmiany mogą być sporządzane w wielu kopiach, a podpisy 

dostarczone  drogą faksymile lub za pośrednictwem innych mediów elektronicznych zachowują tę samą 

moc prawną co podpisy na oryginale.  

 

W DOWÓD CZEGO strony za pośrednictwem swych stosownie upoważnionych przedstawicieli 

zawarły niniejszą Umowę w dniu podanym na wstępie. 
 

 

 

 

 

 (Subskrybent) 

mailto:kontakt@akmearchive.pl
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_______________________________ 
Imię i nazwisko: 
Stanowisko: 
 

ELSEVIER B.V. 
(Elsevier) 
 

 

_______________________________ 
Imię i nazwisko: Gino Ussi 
Stanowisko: Wiceprezes ds. Sprzedaży Rozwiązań Badawczych 
 
Nr. ………………. 
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UMOWA SUBSKRYPCYJNA ELSEVIER  

Załącznik 1 
Subskrybowane Produkty /Dostęp/Opłaty 

 

 
Nr ……….. 

 

Subskrybowane Produkty – wydawca Dostęp  
Knovel® - Knovel Corporation knovel.com  

   

   
   

OPŁATY RAZEM   

 
Kolekcje Tematyczne Liczba jednoczesnych 

użytkowników 

[Lista Kolekcji Tematycznych]  

 

[podać liczbę jednoczesnych 

użytkowników] 

 

 
 

Knovel  
Dostęp elektroniczny do Subskrybowanych Produktów Knovel poprzez http://www.knovel.com wedle 

wskazanych powyżej odpowiednich Kolekcjach Tematycznych i zawartości „Premium Content”. 
 

 
Zmiany w subskrybowanych Kolekcjach Tematycznych 

 

Subskrybent może domagać się zmian w Kolekcjach Tematycznych Knovel, które to zmiany będą 

odzwierciedlone w aneksie do niniejszej Umowy i będą podlegać następującym warunkom:  

- żądania zmian w tym wymiany Kolekcji Tematycznych, mogą być zgłaszane co roku przez 

Subskrybenta na piśmie nie później niż osiemdziesiąt (80) dni przed początkiem kolejnego roku 

kalendarzowego; 

- żądania zmian liczby Kolekcji Tematycznych Knovel nie mogą skutkować poziomem wydatków 

niższym aniżeli stosowny minimalny roczny poziom wydatków określony w poniższej tabeli, 

który odpowiada typowi instytucji reprezentowanej przez Subskrybenta. Wszystkie zmiany 

muszą być potwierdzone przez obie strony w formie aneksu.  

 

 

 
Typ  instytucji  

Punkty 

Minimum 2016 

(w USD) 

Minimum 2017 

(w USD) 

Minimum 2018 

(w USD) 

Instytuty (1 jednoczesny  użytkownik) 23 3 719,00 3 831,00 3 946,00 

Wydziały (bez ograniczeń) 23 3 719,00 3 831,00 3 946,00 

Szkoły FTE < 12K 43 6 954,00 7 163,00 7 378,00 

Szkoły FTE > 12K 69 11 158,00 11 493,00 11 838,00 

http://www.knovel.com/
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UMOWA SUBSKRYPCYJNA ELSEVIER  

Załącznik 2 
Lokalizacje /Autoryzacja /Osoby kontaktowe 

 

Subskrybent:   
 

Lokalizacje: 

 

 

# autoryzowanych 

użytkowników: 

 

 

Autoryzacje: 

 

 

 

Poziom jednoczesnego dostępu do Subskrybowanych Produktów Knovel dla Autoryzowanych 

Użytkowników: OTWARTY 

 

Aby uniknąć wątpliwości: inne instytucje i organizacje, które mieszczą się lub prowadzą działalność w 

wyżej wskazanych lokalizacjach (z uwzględnieniem, między innymi, przedsiębiorstw, które w całości lub 

w części są własnością Subskrybenta lub są z nim stowarzyszone) nie są Lokalizacjami, o ile nie są 

wymienione powyżej.  

 

Subskrybent niezwłocznie powiadomi Elsevier o wszelkich istotnych zmianach liczby Autoryzowanych 

Użytkowników lub zmianie liczby jednoczesnych użytkowników dla Autoryzowanych Użytkowników, 

które to zmiany mogą spowodować wypowiedzenie Umowy przez Elsevier na koniec roku, za który 

wniesiono Opłaty, o ile strony nie zdołają ustalić odpowiedniej korekty opłaty za kolejne lata 

Obowiązywania Umowy oraz może dodać, wycofać lub wymienić sposób autoryzacji za obopólną, 

pisemną zgodą stron. 

 

 

Główna osoba kontaktowa   
Imię i nazwisko:  
Stanowisko:  
Nazwa/Adres (jeśli inny niż w Rozdziale 7.7.):  
E-mail:    
Telefon:  

 

 Billing Contact   
Imię i nazwisko: Joanna Kukawska  
Stanowisko: MD  
Nazwa/Adres (jeśli inny niż w Rozdziale 7.7):  
E-mail: joanna.kukawska@akmearchive.pl     
Telefon: +48 502 268 794  

 

Subskrybent niezwłocznie powiadomi Elsevier o wszelkich zmianach dotyczących osób kontaktowych. 
 ______________________________________________________ 

 

Za zgodność z oryginałem dokumentu: Dr hab. Anna Cetera, tłumacz przysięgły języka 

angielskiego (Numer wpisu na listę Ministerstwa Sprawiedliwości TP/126/05), Nr 

Rep. 3/2015, Zapłacono: 17 x,  3 x...., Warszawa, 19 listopada, 2015. 

 

mailto:joanna.kukawska@akmearchive.pl

