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ROZSZERZONA LICENCJA ELEKTRONICZNEJ BIBLIOTEKI WILEY ONLINE DLA 
KLIENTÓW AKADEMICKICH 

 
Niniejsza Licencja ( „Licencja” oraz/lub „Umowa Licencyjna”) określa warunki oraz zasady, na których 
firma Wiley Subscription Services, Inc. („Wiley”), korporacja stanu Delaware, zapewni 
______________________________________________ („Licencjobiorcy”), dostęp do Produktów 
i Usług Elektronicznych subskrybowanych przez Licencjobiorcę za pośrednictwem biblioteki 
elektronicznej Wiley Online Library. 
 
A. DEFINICJE 

Ustala się, że następujące terminy będą miały znaczenie zgodne z przedstawionym poniżej: 
 
1. Wiley Online Library – Usługa w wersji online (lub jakikolwiek jej prawny następca) 

udostępniona przez firmę Wiley lub jej filie na stronach internetowych, zawierająca 
wszystkie produkty, usługi oraz funkcje oferowane za pośrednictwem tejże usługi.  
Niektóre z produktów oraz usług na podstawie niniejszej Licencji mogą być dostarczane 
z innych platform, zgodnie z tym, co zostało zapisane w Załącznikach. Warunki oraz 
zasady niniejszej Licencji w takim samym stopniu dotyczą także tychże produktów 
i usług. 

 
2. Licencjobiorca – Klient wymieniony powyżej, zgodnie z dalszą jego definicją 

w Załączniku A, który upełnomocnił podpisanie niniejszej Licencji oraz zapewnił dostęp 
do biblioteki elektronicznej Wiley Online Library za pośrednictwem Bezpiecznej Sieci 
dla jej Autoryzowanych Użytkowników, zgodnie z poniższą definicją, oraz który jest 
odpowiedzialny za opłatę oraz wdrożenie niniejszej Licencji. Załącznik A będzie 
zawierał informacje na temat adresów IP dla Bezpiecznej Sieci Licencjobiorcy, które 
niniejsza Licencja obejmuje. „Bezpieczna Sieć”, zgodnie z terminem użytym w niniejszej 
Licencji oznacza sieć, która zapewnia dostęp do biblioteki elektronicznej Wiley Online 
Library dla Autoryzowanych Użytkowników za pośrednictwem adresów IP 
Licencjobiorcy.   

 
3. Autoryzowani Użytkownicy - Osoby, które zostały upoważnione przez Licencjobiorcę, 

które otrzymały dostęp do elektronicznej biblioteki Wiley Online Library. Autoryzowani 
Użytkownicy muszą być aktualnymi i autentycznymi członkami wydziału, studentami, 
naukowcami, członkami grona nauczycielskiego, bibliotekarzami, dyrektorami lub 
pracownikami Licencjobiorcy, lub podwykonawcami zaangażowanymi przez 
Licencjobiorcę, pod warunkiem, iż ci podwykonawcy zostali poinformowani o oraz 
wyrazili zgodę na to, aby przestrzegać Warunków oraz Zasad Użytkowania określonych 
w niniejszej Licencji oraz na to, że będą mieli dostęp do Wiley Online Library za 
pośrednictwem Bezpiecznej Sieci Licencjobiorcy. Zewnętrzni Użytkownicy z ogółu 
społeczeństwa lub goście biznesowi mogą także uzyskać zgodę Licencjobiorcy na dostęp 
do Wiley Online Library z określonych terminali o adresie IP kontrolowanym przez 
Licencjobiorcę. Niniejsze określone terminale powinny zostać fizycznie umieszczone w 
bibliotekach lub fizycznie podobnych pomieszczeniach bezpośrednio kontrolowanych 
przez Licencjobiorcę. 

 
4. Prawa Własności Intelektualnej – Niniejsze prawa obejmują, bez ograniczeń, patenty, 

znaki handlowe, nazwy handlowe, prawa do wzoru przemysłowego, prawa autorskie 
(włącznie z prawami do oprogramowania komputerowego), prawa do bazy danych, 
prawa do know-how oraz pozostałe prawa własności intelektualnej, w każdym z 
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przypadków bez względu na to, czy są one zastrzeżone czy też nie, a które mogą istnieć 
w dowolnym miejscu na świecie. 

 
5. Produkty Elektroniczne – Wszystkie produkty, usługi oraz ich zawartość dostępna 

w bibliotece elektronicznej Wiley Online Library powinny być uważane za objęte 
definicją Produktów Elektronicznych. Wszelkie szczegóły dotyczące określonych 
rodzajów produktów elektronicznych lub usług licencjonowanych na mocy niniejszej 
Licencji, jak również wszelkie cenniki oraz prawa Licencjobiorcy do dostępu znajdują 
się w odpowiednim Załączniku. Niniejsze produkty oraz usługi zostały zdefiniowane 
w następujący sposób: 
 
a. Licencjonowane Produkty Elektroniczne – Elektroniczne edycje (wersje 

online) czasopism firmy Wiley oraz pozostałe publikacje wraz z ich zawartością, 
w tym, między innymi istotne prace referencyjne, Aktualne Protokoły, 
podręczniki laboratoryjne oraz bazy danych, które Licencjobiorca licencjonuje na 
mocy niniejszej Licencji oraz na warunkach znajdujących się w niniejszej 
umowie Licencyjnej oraz w odpowiednich Załącznikach. 

 
Licencjonowane Produkty Elektroniczne zostały wymienione w Załącznikach 
w następujący sposób: 

 
Załącznik B Czasopisma w Wersji Online  
 

 b.  Licencjonowane Usługi Elektroniczne- Elektroniczne funkcje oraz usługi 
w bibliotece Wiley Online Library udostępniane Licencjobiorcy oraz jego 
Autoryzowanym Użytkownikom w następujący sposób: 

 
1. Poprzedni Widok (EarlyView) – wyświetla przeglądane przez użytkownika, 

w pełni przytaczane artykuły w wersji online jeśli tylko są one dostępne, 
przed ujawnieniem skompilowanego wydania czasopisma.  

 
2. Zapisane Powiadomienia o Tytułach (Saved Title Alerts) – umożliwia 

Autoryzowanym Użytkownikom żądanie oraz otrzymanie za pośrednictwem 
wiadomości e-mail spisu treści dowolnych czasopism dostępnych w wersji 
online w bibliotece Wiley Online Library oraz otrzymywanie powiadomień o 
na nowo opublikowanych artykułach, które odpowiadają określonym 
kryteriom wyszukiwania. 

 
B. PRAWA DOSTĘPU 
 

1. Firma Wiley udziela na rzecz Licencjobiorcy oraz jego Autoryzowanych Użytkowników, 
w terminie określonym poniżej, niewyłącznego oraz nieprzekazywalnego prawa oraz 
licencji do dostępu za pośrednictwem biblioteki Wiley Online Library, do pełnego tekstu 
oraz pozostałych materiałów, takich jak zestawy danych publikowane w wersji online 
w bibliotece Wiley Online Library Licencjonowanych Produktów Elektronicznych, 
zgodnie z tymi wymienionymi w Załącznikach i dołączonymi do niniejszej Licencji, a do 
których mogą od czasu do czasu być wprowadzane zmiany. 

 
2. Ponadto, Autoryzowani Użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich dostępnych 

spisów treści, streszczeń artykułów, podsumowań rozdziałów oraz powiązanych stron 
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internetowych dla wszystkich Produktów Elektronicznych w bibliotece Wiley Online 
Library. 

 
3. Liczba Autoryzowanych Użytkowników, którzy mogą jednocześnie mieć dostęp do 

biblioteki Wiley Online Library jest nieograniczona. 
 
4. Licencjobiorca potwierdza, iż Produkty Elektroniczne, biblioteka elektroniczna Wiley 

Online Library oraz Prawa Własności Intelektualnej podlegające niniejszej Umowie 
Licencyjnej są chronione na mocy prawa. Wszelkie prawa niepodlegające szczegółowej 
Licencji udzielanej Licencjobiorcy są w sposób wyraźny zastrzeżone przez firmę Wiley. 

 
C. WARUNKI ORAZ ZASADY UŻYTKOWANIA  

 
1. Prawa oraz ograniczenia zarządzające dostępem do biblioteki Wiley Online Library oraz 

do Produktów Elektronicznych przez Licencjobiorcę oraz jego Autoryzowanych 
Użytkowników zostały wymienione w poniższych Warunkach oraz Zasadach 
Użytkowania. 

 
a. Autoryzowani Użytkownicy mogą ściągać, przeszukiwać, pobierać, wyświetlać 

oraz przeglądać, kopiować oraz zapisywać na twardy dysk lub na dyskietkę 
i przechowywać lub drukować pojedyncze kopie poszczególnych artykułów, 
rozdziałów lub pozycji w Licencjonowanych Produktach Elektronicznych na 
własny użytek Autoryzowanych Użytkowników, do celów naukowych, 
edukacyjnych lub do badań naukowych lub do wewnętrznych celów 
biznesowych. Autoryzowani Użytkownicy mogą także przekazywać takie 
materiały znajomym w charakterze osób trzecich na twardym dysku lub w formie 
elektronicznej na ich własny użytek lub do celów naukowych, edukacyjnych lub 
do badań naukowych lub do celów zawodowych, lecz w żadnym wypadku nie do 
ponownej sprzedaży, systematycznej ponownej dystrybucji lub do 
jakiegokolwiek innego celu. Ponadto Autoryzowani Użytkownicy mają prawo do 
korzystania, jeśli posiadają odpowiednie uprawnienia, z liczb, tabel oraz krótkich 
fragmentów określonych artykułów, rozdziałów lub z innych pozycji 
Licencjonowanych Produktów Elektronicznych znajdujących się w pracach 
naukowych i edukacyjnych Autoryzowanych Użytkowników, takich jak książki 
i artykuły. 

 
b. Wszyscy Autoryzowani Użytkownicy mają możliwość utworzenia Strony 

Własnego Profilu, która umożliwi utworzenie plików z danymi oraz odnośników 
do interesujących artykułów, rozdziałów i pozycji w Licencjonowanych 
Produktach Elektronicznych, oraz kryteriów wyszukiwania, które będą mogły 
zostać przez nich ponownie użyte. W tym celu Autoryzowani Użytkownicy będą 
musieli wybrać oraz zarejestrować nazwę użytkownika oraz hasło, które 
Autoryzowany Użytkownik musi utrzymywać w tajemnicy, oraz którego nie 
może ujawniać ani którym nie może się z nikim dzielić. 

 
c. Licencjobiorca oraz jego Autoryzowani Użytkownicy mogą utworzyć odnośniki 

do biblioteki Wiley Online Library z historii ich Katalogu Zbiorów Biblioteki 
OPAC (Online Public Access Catalog), katalogów biblioteki, analizatorów łącz, 
lokalnie udostepniających bazy danych lub strony www biblioteki, pod 
warunkiem, że odsyłacze te są obsługiwane przez Licencjobiorcę w Bezpiecznej 
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Sieci, oraz nie umożliwiają dostępu do licencjonowanej treści przez jakiekolwiek 
inne osoby poza Autoryzowanymi Użytkownikami, oraz iż nie są używane w 
powiązaniu z jakąkolwiek płatną lub komercyjną usługą lub dla jakiegokolwiek 
innego komercyjnego użytku. 

 
d. Autoryzowani Użytkownicy będący członkami wydziału lub personelu 

Licencjobiorcy mogą pobierać oraz drukować wielokrotną ilość kopii materiałów 
z Licencjonowanych Produktów Elektronicznych w celu utworzenia 
wieloźródłowego zbioru informacji do użytku na zajęciach (course-pack) lub 
wirtualnego środowiska nauczania, do rozdania studentom w instytucji 
Licencjobiorcy nieodpłatnie lub za opłatą na pokrycie kosztów danych 
materiałów. Materiały z Licencjonowanych Produktów Elektronicznych mogą 
być także przechowywane w formie elektronicznej w bezpiecznych 
elektronicznych plikach danych, do których dostęp mają Autoryzowani 
Użytkownicy będący studentami w instytucji Licencjobiorcy, w ramach części 
ich pracy na zajęciach, tak długo jak stosowane będą odpowiednie metody 
kontroli dostępu, takie jak nazwa użytkownika oraz hasło.   

 
e. Personel biblioteki Licencjobiorcy może dostarczyć innej bibliotece, na prośbę 

tejże biblioteki, pojedynczą kopię papierową (pocztą lub faksem) lub kopię 
elektroniczną pojedynczego dokumentu z Licencjonowanych Produktów 
Elektronicznych, w celach naukowych lub do indywidualnej nauki. Kopia 
elektroniczna musi zostać dostarczona drogą bezpiecznej transmisji 
elektronicznej (taką jak Ariel) oraz musi ona zostać usunięta przez bibliotekę 
natychmiast po wydrukowaniu papierowej kopii dokumentu dla jej użytkownika. 

 
2. Za wyjątkiem postanowień Paragrafu C.1 powyżej, Autoryzowani Użytkownicy nie 

mogą kopiować, rozpowszechniać, przesyłać lub w jakikolwiek inny sposób 
reprodukować, sprzedawać, lub odsprzedawać materiałów z Produktów Elektronicznych; 
przechowywać tego rodzaju materiałów w jakiejkolwiek innej formie lub za pomocą 
innego środka w systemie wyszukiwania i udostępniania; ani przesyłać takich 
materiałów, bezpośrednio lub pośrednio, do użytku w jakiejkolwiek płatnej usłudze takiej 
jak bezpieczne przechowywanie dokumentów elektronicznych z zapewnieniem 
szybkiego i łatwego dostępu (document delivery) lub liście serwerów (list serv), lub do 
użytku przez jakiekolwiek firmy zajmujące się wyszukiwaniem i dostarczaniem 
poszczególnych informacji (information brokerage) lub do systematycznej dystrybucji, 
bez względu na to, czy będzie miała ona charakter komercyjny czy też nieprzynoszący 
zysku, oraz bez względu na to, czy będzie za nią pobierana opłata czy też nie. 

 
3. Licencjobiorca oraz jego Autoryzowani Użytkownicy nie mogą usuwać, ukrywać ani 

modyfikować jakichkolwiek praw autorskich ani informacji o prawach własności 
intelektualnej, przypisanych autorstwach ani jakichkolwiek zrzeczeń się, które pojawią 
się w bibliotece Wiley Online Library. Autoryzowani Użytkownicy nie mogą łączyć 
materiałów z Produktów elektronicznych z pozostałymi materiałami lub w jakikolwiek 
inny sposób tworzyć prac pochodnych z wielu innych materiałów w jakiejkolwiek innej 
postaci. Jednakże stosowanie krótkich cytatów w celu skomentowania, skrytykowania 
lub w podobnych celach naukowych nie jest zabronione w niniejszej Licencji. 
 

4. Autoryzowani Użytkownicy nie mogą robić niczego, co mogłoby ograniczyć lub 
uniemożliwić dostęp lub korzystanie innych Autoryzowanych Użytkowników 
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z biblioteki Wiley Online Library oraz Licencjonowanych Produktów Elektronicznych. 
 

5. Jeżeli Autoryzowany Użytkownik nie będzie przestrzegał niniejszych Warunków oraz 
Zasad Użytkowania lub innych warunków niniejszej Licencji, firma Wiley zastrzega 
sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia, wedle własnego uznania, dostępu takiego 
Autoryzowanego Użytkownika do biblioteki Wiley Online Library oraz 
Licencjonowanych Produktów Elektronicznych w trybie natychmiastowym bez 
wcześniejszego powiadomienia, dodatkowo do wszelkich pozostałych sankcji. Za 
wyjątkiem sytuacji istotnego naruszenia, które firma Wiley będzie uważać za 
niebezpieczne dla integralności oraz bezpieczeństwa Wiley Online Library, lub takiego 
naruszenia, które jeżeli nie zostanie natychmiast naprawione, to może wedle opinii firmy 
Wiley w dalszym ciągu powodować szkodę, firma Wiley powiadomi z wcześniejszym 
wyprzedzeniem Licencjobiorcę o zamiarze wypowiedzenia dostępu danego 
Autoryzowanego Użytkownika oraz umożliwi Licencjobiorcy oraz/lub Autoryzowanemu 
Użytnikowi naprawienie takiego naruszenia w przeciągu 30 dni po otrzymaniu 
zawiadomienia lub wyrazi zgodę na to, aby przestrzegał on warunków oraz zasad 
niniejszej Licencji. 

 
D. OPŁATY 

 
1. Opłaty związane z Licencją oraz pozostałe opłaty za dostęp Licencjobiorcy oraz jego 

Autoryzowanych Użytkowników online do Licencjonowanych Produktów 
Elektronicznych oraz innych usług dostarczanych przez bibliotekę Wiley Online Library, 
zostały określone w Załącznikach do niniejszej Licencji, oraz będą należne zgodnie 
z tym, co zostało określone na odpowiedniej fakturze.  

 
2. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z uzyskaniem 

dostępu do biblioteki Wiley Online Library oraz do Licencjonowanych Produktów 
Elektronicznych, zawierające między innymi koszty wszelkich podłączeń sprzętu 
komputerowego, telefonu lub Internetu oraz oprogramowań umożliwiających dostęp. 

 
3. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za zapewnieni, iż każda osoba trzecia 

upoważniona przez Licencjobiorcę do uiszczania opłat w jego imieniu będzie 
bezzwłocznie płaciła firmie Wiley pełne należne kwoty wynikające z niniejszej Licencji. 

 
4. Firma Wiley będzie co roku przesyłać Licencjobiorcy Umowę dotyczącą Fakturowania. 

Po podpisaniu tejże Umowy dotyczącej Fakturowania oraz po uiszczeniu opłat 
określonych w tejże Umowie, niniejsza Licencja będzie obowiązywać, lub zostanie 
wznowiona na okres podany w Umowie dotyczącej Fakturowania. Za wyjątkiem innych 
postanowień określonych w Umowie dotyczącej Fakturowania, w dalszym ciągu 
obowiązywać będą warunki oraz zasady niniejszej Umowy Licencyjnej (wraz z 
aktualnymi Załącznikami). 

 
E. WSPÓLNE OBOWIĄZKI 

 
1. Firma Wiley będzie: 

 
a. dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego dostępu online 

oraz nieprzerwanej dostępności Licencjonowanych Produktów Elektronicznych 
dla Autoryzowanych Użytkowników zgodnie z niniejszą Licencją, oraz 
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przywrócenia dostępu do tego rodzaju Licencjonowanych Produktów 
Elektronicznych w jak najszybszym możliwym czasie na wypadek przerwania 
lub zawieszenia usługi biblioteki Wiley Online Library, a które nie zostanie 
powierzone jakiemukolwiek usługodawcy w charakterze osoby trzeciej, nad 
którym firma Wiley nie będzie miała kontroli (np. dostawcy Internetu lub usług 
telekomunikacyjnych); 

 
b. dostarczać Licencjobiorcy sumaryczne statystyki związane z użytkowaniem, 

zgodne ze sposobem działania LICZNIKA (COUNTER) lub odpowiadające 
obowiązującym wówczas standardom użytkowania (w braku odmiennych 
postanowień w dołączonych Załącznikach) Licencjonowanych Produktów 
Elektronicznych przez Autoryzowanych Użytkowników Licencjobiorcy, 
zgodnych z obowiązującymi prawami chroniącymi prywatność osób oraz 
wymogami związanymi z zachowaniem poufności. 
 

2. Licencjobiorca będzie: 
 
a. podejmował wszelkie działania w celu poinformowania Autoryzowanych 

Użytkowników na temat Warunków oraz Zasad Użytkowania decydujących 
o dostępie do Wiley Online Library oraz do podkreślenia Autoryzowanym 
Użytkownikom konieczności przestrzegania przez nich wszelkich ograniczeń 
związanych z dostępem, użytkowaniem, reprodukowaniem oraz przesyłaniem 
zawartych w niniejszej Licencji; 

 
b. umożliwiał Autoryzowanym Użytkownikom dostęp wyłącznie poprzez 

Bezpieczną Sieć Licencjobiorcy oraz z ważnych adresów IP lub na mocy innych 
bezpiecznych metod autentykacji opisanych w odpowiednim Załączniku; 
podejmował wszelkie działania będące w jego mocy w celu uniemożliwienia 
dostępu oraz niewłaściwego użytkowania Licencjonowanych Produktów 
Elektronicznych oraz usługi Wiley Online Library przez osoby nieupoważnione; 
oraz do wzięcia odpowiedzialności za przerwanie każdego nieautoryzowanego 
dostępu, o którym został powiadomiony lub poinformowany; 
 

c. udzielać firmie Wiley informacji na temat adresów IP Licencjobiorcy, które będą 
mogły zostać wykorzystane przez firmę Wiley do uwierzytelnienia 
Autoryzowanych Użytkowników. Licencjobiorca oświadcza, że wszystkie takie 
adresy IP zostaną ograniczone do jego Bezpiecznej Sieci, oraz zostaną 
wymienione w Załączniku A i będą od czasu do czasu aktualizowane. 
Licencjobiorca będzie ponosić odpowiedzialność za dopilnowanie, aby adresy IP 
znajdujące się w Załączniku A lub w inny sposób dostarczone firmie Wiley były 
zgodne z adresami IP Licencjobiorcy oraz aby zostały ograniczone do fizycznych 
adresów określonych w niniejszej Umowie. Nie ograniczając obowiązków 
Licencjobiorcy wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej lub praw oraz 
środków zaradczych firmy Wiley na wypadek jej naruszenia, Licencjobiorca 
wyraża zgodę na zapłacenie firmie Wiley, jeżeli firma Wiley tak zdecyduje, za 
jakikolwiek dostęp do Wiley Online Library z adresów IP, które nie będą 
spełniać wymienionych wyżej kryteriów. 

 
d. dokładać wszelkich starań w celu nadzorowania przestrzegania Warunków 

Użytkowania oraz natychmiast poinformować firmę Wiley o jakimkolwiek 
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naruszeniu praw autorskich lub nieautoryzowanym użytkowaniu Produktów 
Elektronicznych, które zwróci uwagę Licencjobiorcy; oraz będzie w pełni 
współpracował z firmą Wiley podczas badania takiego naruszenia 
nieautoryzowanego użytkowania oraz w każdym działaniu, które firma Wiley 
podejmie w celu wyegzekwowania swoich praw autorskich lub innych Praw 
Własności Intelektualnej, na koszt firmy Wiley. Pomimo powyższego, 
Licencjobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieautoryzowane 
użytkowanie, do którego dojdzie bez wyraźnej lub dorozumianej zgody 
Licencjobiorcy, pod warunkiem, że Licencjobiorca podjął wszelkie działania 
w celu uniemożliwienia takiego niewłaściwego użycia oraz, jeżeli po tym, jak 
dowiedział się o nim, dołożył wszelkich starań w celu dopilnowania, aby takie 
działanie ustało, oraz jeżeli bezzwłocznie poinformuje firmę Wiley o tego 
rodzaju naruszeniu. 

 
e. ani Licencjobiorca ani też żaden Autoryzowany Użytkownik nie będą mieli 

prawa do włączania jakichkolwiek materiałów z Licencjonowanych Produktów 
Elektronicznych do jakiegokolwiek magazynu danej instytucji lub do 
jakichkolwiek innych przechowalni. Umowy z autorami są oddzielnie 
negocjowane z firmą Wiley i zawierają postanowienia odnośnie tego, co dany 
autor może, a czego nie może w odniesieniu do utworzonych przez niego 
materiałów opublikowanych przez firmę Wiley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONY DANYCH 
 
Firma Wiley zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony informacji, które gromadzi w związku 
z funkcjonowaniem biblioteki Wiley Online Library i będzie postępować zgodnie z zasadami 
Polityki Prywatności znajdującymi się na stronie http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-
301465.html. 
 

G. OKRES TRWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY LICENCYJNEJ 
1. Okres obowiązywania niniejszej Licencji rozpocznie się dnia [          ] i zakończy się dnia 
 [       ].   

  
2. Firma Wiley będzie miała prawo do żądania od Licencjobiorcy zakończenia dostępu 

Autoryzowanego Użytkownika do Wiley Online Library, który narusza Warunki oraz 
Zasady Użytkowania firmy Wiley, lub który narusza prawa autorskie lub inne Prawa 
Własności Intelektualnej w odniesieniu do Produktów Elektronicznych lub do biblioteki 
Wiley Online Library.  

 
3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną w przypadku, gdy druga ze 

stron w poważny sposób naruszy swoje obowiązki wynikające z niniejszej Licencji oraz 

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-301465.html
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-301465.html
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jeżeli nie zadośćuczyni takiemu poważnemu naruszeniu, pod warunkiem, że strona 
nienaruszająca dostarczy pisemne zawiadomienie o zamiarze rozwiązania niniejszej 
Umowy oraz jeżeli wyznaczy stronie naruszającej 60 dni po otrzymaniu takiego 
zawiadomienia na naprawienia takiego naruszenia. 

 
4. Niezależnie od paragrafu G.3 powyżej, niewywiązanie się z wykonania któregokolwiek 

z warunków lub postanowień niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron w wyniku 
zaistnienia warunków leżących poza ich kontrolą, takich jak, lecz nieograniczających się 
do wojny, strajków, pożarów, powodzi, restrykcji rządowych, aktów terroryzmu, sytuacji 
zagrożenia zdrowia publicznego, awarii zasilania, lub uszkodzenia albo zniszczenia 
jakichkolwiek połączeń lub serwerów sieciowych, nie będzie uznawane za naruszenie 
niniejszej Umowy.  

 
H. GWARANCJE ORAZ ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZALNOŚCI PRZEZ FIRMĘ 
WILEY 
 

1. Firma Wiley oświadcza i gwarantuje, iż posiada prawo i jest upoważniona do 
udostępniania biblioteki Wiley Online Library Licencjobiorcy oraz jego Autoryzowanym 
Użytkownikom zgodnie z warunkami i zasadami niniejszej Licencji oraz wedle tego, na 
ile wiadomo firmie Wiley, Wiley Online Library oraz Produkty Elektroniczne nie 
naruszają jakichkolwiek praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych ani 
jakichkolwiek innych praw własności jakiejkolwiek osoby trzeciej. 
 

2. Wiley Online Library może dostarczać Autoryzowanym Użytkownikom odsyłacze do 
stron internetowych osób trzecich. W przypadku występowania tego rodzaju odsyłaczy, 
firma Wiley zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z treścią stron 
internetowych osób trzecich. Autoryzowani Użytkownicy ponoszą wyłączną 
odpowiedzialność za uzyskanie dostępu do stron internetowych osób trzecich and oraz za 
korzystanie z treści na tego rodzaju stronach internetowych. 
 

3. Za wyjątkiem gwarancji zapewnionych przez firmę Wiley w paragrafie H.1 powyżej, 
 
a. USŁUGA BIBLIOTEKI WILEY ONLINE LIBRARY ORAZ PRODUKTY 

ELEKTRONICZNE ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY ZAWARTE 
W NINIEJSZEJ LICENCJI SĄ ZAPEWNIANE W AKTUALNEJ POSTACI, 
BEZ JAKICHKOWLIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH, CZY TEŻ 
DOROZUMIANYCH, ZAWIERAJĄCYCH MIĘDZY INNYMI, GWARANCJE 
TYTUŁU, LUB DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ 
LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; 

 
b. KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH, BIBLIOTEKI 

WILEY ONLINE LIBRARY ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW ODBYWA 
SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO AUTORYZOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW; 
 

c. DOSTEP DO WILEY ONLINE LIBRARY ORAZ DO PRODUKTÓW 
ELEKTRONICZNYCH MOŻE ZOSTAĆ ZAKŁÓCONY I MOŻE NIE BYĆ 
POZBAWIONY BŁĘDÓW; ORAZ 
 

d. ANI FIRMA WILEY ANI TEŻ NIKT INNY ZAANGAŻOWANY W 
TWORZENIE, PRODUKOWANIE LUB DOSTARCZANIE USŁUGI WILEY 
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ONLINE LIBRARY, PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH LUB 
MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WILEY ONLINE LIBRARY, NIE 
BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK 
BEZPOŚREDNIE, NIEBEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, CELOWE, 
NASTĘPCZE LUB SANKCYJNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z 
UŻYTKOWANIA PRZEZ AUTORYZOWANEGO UŻYTKOWNIKA LUB 
BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WILEY ONLINE LIBRARY, 
PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH, LUB MATERIAŁÓW 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WILEY ONLINE LIBRARY. 

 
4. Firma Wiley wypłaci Licencjobiorcy odszkodowanie i uwolni go od wszelkiej 

odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, kosztów i opłat (włącznie z uzasadnionymi 
kosztami należności adwokata) wynikającymi z jakiegokolwiek wyroku przeciwko 
Licencjobiorcy powstałego w związku z roszczeniem osoby trzeciej, w stosunku do 
której licencja firmy Wiley na Licencjonowane Produkty Elektroniczne lub których 
użycie przez Licencjobiorcę stanowi naruszenie prawa autorskiego, patentu, tajemnicy 
handlowej lub innych praw własności jakiejkolwiek osoby trzeciej. Niniejsze 
odszkodowanie będzie obowiązywać przez okres dwóch (2) lat po rozwiązaniu niniejszej 
Umowy. Odszkodowanie to nie będzie obowiązywać, jeżeli roszczenie będzie dotyczyło 
treści, która została zmodyfikowana lub wykorzystana w sposób niedozwolony na mocy 
niniejszej Umowy lub jeżeli Licencjobiorca nie przestrzegał pozostałych istotnych 
warunków niniejszej Umowy. 

 
Licencjobiorca powinien bezzwłocznie powiadomić firmę Wiley o roszczeniu związanych 
z tego rodzaju naruszeniem praw osób trzecich, oraz powinien zapewnić współpracę 
i pomoc firmie Wiley w stopniu niezbędnym do zaspokojenia roszczenia, oraz powinien 
pozwolić firmie Wiley na wyłączną kontrolę linii obrony, jednakże pod warunkiem, iż 
Licencjobiorca zachowa prawo do uczestniczenia w obronie na swój własny koszt. 
 

 
I. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI
 

1. W trakcie negocjowania niniejszej Umowy oraz w trakcie jej trwania, firma Wiley może 
udzielać Licencjobiorcy pewne informacje, które mogą mieć formę ustną lub pisemną 
(włącznie z informacjami w formie elektronicznej), a które są uważane za poufne. Dla celów 
niniejszej Umowy, Informacje Poufne zostały określone jako zawierające między innymi 
warunki oraz zasady niniejszej Umowy, które zostały wynegocjowane, takie jak warunki 
finansowe, treść wszelkich negocjacji związanych z tymi warunkami finansowymi, wszelkie 
informacje dotyczące Wiley Online Library, będące własnością firmy Wiley, oraz wszelkie 
pozostałe materiały, które albo zostały oznaczone jako poufne przez firmę Wiley, albo które 
w nawiązaniu do charakteru okoliczności towarzyszących ich ujawnieniu, zostałyby 
zrozumiane przez daną stronę jako poufne. 

 
2. Informacje Poufne zostaną wykorzystane przez Licencjobiorcę wyłącznie w celach negocjacji 

oraz wdrożenia niniejszej Umowy. Licencjobiorca wyraża zgodę na podjęcie odpowiednich 
działań w celu ochrony Informacji Poufnych przed ujawnieniem osobom trzecim oraz w celu 
ograniczenia ujawnienia Informacji Poufnych do tych pracowników lub podwykonawców 
Licencjobiorcy, włącznie z filiami Licencjobiorcy, które muszą je znać w odniesieniu do 
niniejszej Umowy, oraz które zostały poinformowane o, i wyraziły zgodę, na to, aby 
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przestrzegać tychże restrykcji. W przypadku prawnego zarządzenia ujawnienia, strony będą 
korzystać, na ile będzie to możliwe, z wersji Umowy bez Informacji Poufnych. 

 
J. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Firma Wiley może scedować niniejszą Umowę na swoich następców, swoje filie lub 

cesjonariuszy. Niniejsza Umowa nie może zostać scedowana przez Licencjobiorcę, za 
wyjątkiem uzyskania uprzedniej zgody firmy Wiley. 
 

2. Niniejszą Umowę należy rozumieć i interpretować zgodnie z prawami Stanu Nowy Jork, 
mającymi zastosowanie do umów w całości zawieranymi oraz wykonywanymi w Stanie 
Nowy Jork. Wszelkie sprawy sądowe, powództwa lub postępowania wynikające z lub 
związane z niniejszą Umową lub jej naruszeniem będą wszczynane w sądzie właściwej 
jurysdykcji w hrabstwie Nowy Jork w Stanie Nowy Jork a każda ze stron niniejszej 
Umowy wyraża zgodę na oraz poddaje się indywidualnej jurysdykcji danego sądu, 
zrzeka się jakiegokolwiek sprzeciwu wobec kompetencji miejscowej w takim sądzie oraz 
wyraża zgodę na doręczanie pism procesowych listami poleconymi lub listami z 
potwierdzeniem odbioru, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na ostatni znany adres 
takiej strony. 

 
3. W przypadku istotnego naruszenia warunków i zasad niniejszej umowy przez dowolną ze 

stron, strona nienaruszająca będzie miała dodatkowo prawo do wszelkich pozostałych 
środków naprawczych, dostępnych zgodnie z niniejszą Umową lub na mocy prawa, oraz 
do sądowych środków prawnych, włącznie z rozstrzygnięciem nakazu sądowego. 

 
4. Wszelkie zawiadomienia, prośby, oświadczenia lub inne formy komunikacji związane 

z niniejszą Umową do jakiejkolwiek ze stron powinny być sporządzane na piśmie oraz 
zaadresowane do strony w następujący sposób: 

 
 
 
 
 

Jeśli do firmy Wiley:   Wiley Subscription Services, Inc. 
     c/o John Wiley & Sons, Inc. 
     111 River Street 
     Hoboken, NJ 07030 
     Attn: Reed Elfenbein  
     Vice President (Do wiadomości Wiceprezesa) 
 
Jeśli do Licencjobiorcy:   [Nazwa Licencjobiorcy] 
     [Adres] 
 
 
lub wysłane pocztą lub dostarczone na taki adres, który każda strona może podać na 
mocy powiadomienia drugiej ze stron, oraz wszelkie takie zawiadomienia, prośby, 
oświadczenia lub inne formy komunikacji powinny być uważane za dostarczone po ich 
otrzymaniu, za wyjątkiem sytuacji, jeżeli zostały dostarczone listem poleconym lub za 
potwierdzeniem odbioru, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub dostarczone przez 
kuriera nocą, wówczas będą one uważane za dostarczone po wysłaniu, zgodnie z tym, co 
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zostało powiedziane wcześniej lub w momencie ich dostarczenia. 
 

5. Niniejsza Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy stronami oraz zastępuje 
wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu 
niniejszej Umowy. Żadne modyfikacje, zmiany ani rezygnacje z jakichkolwiek 
postanowień nie będą ważne o ile nie będą miały formy pisemnej i jeżeli nie będą 
egzekwowane przez obydwie strony. Jakakolwiek rezygnacja z jednego lub większej 
ilości przykładów naruszeń którejkolwiek ze stron przez drugą stronę jakichkolwiek 
warunków lub postanowień zawartych w niniejszej Umowie nie powinna być uważana za 
rezygnację z wszelkich następnych lub poprzednich naruszeń. W przypadku, gdy 
jakakolwiek klauzula niniejszej Umowy będzie uważana za nieważną lub niewykonalną, 
pozostałe postanowienia niniejszej Umowy będą nadal obowiązywać. 

 
6. Wszystkie Załączniki dołączone, lub które zostaną dołączone do niniejszej Umowy, 

zostały włączone do niniejszej Umowy i będą podlegać warunkom i zasadom niniejszej 
Umowy, o ile nie zostanie postanowione inaczej w tego rodzaju Załączniku. W 
przypadku konfliktu pomiędzy warunkami w Załączniku a warunkami znajdującymi się 
w Umowie dotyczącej Fakturowania zgodnie z tym, co zostało zdefiniowane w 
Paragrafie D.4. powyżej a warunkami niniejszej Umowy, obowiązywać będą warunki 
Załącznika lub Umowy dotyczącej Fakturowania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
UZGODNIONO I ZAAKCEPTOWANO 
[LICENCJOBIORCA] WILEY SUBSCRIPTION SERVICES, INC. 
 
 

Przez:  _______________________ Przez:  _______________________ 
 
Nazwisko:  _______________________ Nazwisko:  _______________________  
 
Stanowisko: _______________________                          Stanowisko: _______________________ 
 
Data: _______________________ Data: _______________________ 
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