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LICENCJA UŻYTKOWNIKA 
INSTYTUCJONALNEGO

NA KORZYSTANIE Z 
CZASOPISM   

ELEKTRONICZNYCH
Podpisując niniejszy dokument, zwany dalej Licencją, instytucja prenumerująca, zwana dalej 
Prenumeratorem, wyraża zgodę na warunki ustanowione przez Licencję. Instytut Matematyczny Polskiej 
Akademii Nauk, zwany dalej IM PAN, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, udziela Prenumeratorowi i jego 
Autoryzowanym Użytkownikom (zdefiniowanym w Warunkach Licencji poniżej) dostępu do wersji 
elektronicznej wybranych publikacji IM PAN, zwanych dalej Czasopismami Elektronicznymi, zgodnie z 
warunkami tej Licencji. 

Prenumerator:

Adres:

Reprezentant Prenumeratora odpowiedzialny za administrowanie publikacjami elektronicznymi: 
Imię i Nazwisko:
Telefon:     e-mail:

Pełna nazwa domeny (zarejestrowanej na instytucję Prenumeratora w Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers - ICANN):
Adresy IP Prenumeratora :
Należy użyć dowolny z formatów : 123.123.123.123, 123.123.123-233, 123.123.123.*,123.123.123-234.* 123.123.*.*.

Dopuszcza się załączenie dodatkowych zakresów oddzielnie
Czasopisma objęte niniejszym dokumentem:
(Należy  zaznaczyć tytuły opłacone lub podlegające wymianie)

 Acta Arithmetica:  Annales Polonici Mathematici:

 Applicationes Mathematicae:  Banach Center Publications:

 Colloquium Mathematicum:  Dissertationes Mathematicae:

 Fundamenta Mathematicae:  Studia Mathematica:

 Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics:

Przeczytałem niniejszy dokument i zgadzam się przestrzegać warunków w nim zawartych. 
Poświadczam, że adresy IP wyszczególnione powyżej należą i są kontrolowane przez moją instytucję.

Podpis osoby upoważnionej Prenumeratora:.......................................................
Imię i nazwisko: 
Stanowisko: 
Data:

Zwrot wypełnionej Licencji do: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. 
Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, adres ektroniczny:journals@impan.pl; zadrozny@impan.pl  
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Warunki Licencji określone przez IM PAN: 

1. Zgodnie z warunkami Licencji, Prenumeratorem może być pojedyncza instytucja: wydział, instytut, 
(pojedynczy) kampus, która zapłaciła za dostęp do któregokolwiek z publikowanych czasopism IM 
PAN w okresie objętym licencją lub chce wymienić ten dostęp. Dostęp zostanie udzielony tylko do 
tomów objętych licencją.  Sytuacja, w której Prenumerator składa się z kilku instytucji 
(przedstawionych powyżej)  wymaga oddzielnej Licencji.

2. Zgodnie z niniejszą Licencją przyznaje się dostęp do Czasopism Elektronicznych zaznaczonych na 
stronie 1 za pośrednictwem adresów IP Prenumeratora (Internet Protocol addresses). Autoryzowanymi 
Użytkownikami może być wyłącznie personel naukowy i pomocniczy Prenumeratora oraz studenci 
studiów organizowanych przez Prenumeratora. Nazwą tą obejmuje się również okazjonalnych 
użytkowników korzystających z dostępu online ze stanowisk komputerowych zlokalizowanych 
fizycznie w siedzibie Prenumeratora lub będących pod kontrolą i zarządem administratora 
(wymienionego na stronie nr 1) i nie może być ona przenoszona na inne osoby lub instytucje. Licencja 
udziela Autoryzowanym Użytkownikom prawa do korzystania z dostępu do Czasopism 
Elektronicznych oraz:
- wykonania jednego wydruku każdego pojedynczego artykułu - taki wydruk może być udostępniony 
nieupoważnionym użytkownikom w takim samym wymiarze, jak wersje drukowane, pod warunkiem, 
że takie udostępnianie jest niezbędne dla celów naukowych i edukacyjnych i nie przynosi zysków 
handlowych;
- zapisania pojedynczego artykułu na nośnikach danych.

3. Modyfikacja, kompilacja, systematyczne wielokrotne kopiowanie, odsprzedawanie, redystrybucja, 
publikacja jakiejkolwiek części wersji elektronicznej, w szczególności nie objętych prawem autorskim 
i innych prawnych zastrzeżeń, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, są 
zabronione. Wielokrotne pobieranie danych z Czasopism Elektronicznych (na przykład zapisywanie 
kompletnych zeszytów czasopism), drukowanie wersji elektronicznej w celu pobierania opłat i/lub 
systematyczne tworzenie drukowanych lub elektronicznych kopii Czasopism Elektronicznych w celu 
przekazywania ich stronie nieprenumerującej (na przykład wypożyczenia międzybiblioteczne) są 
zabronione. Zapisywanie części wersji elektronicznej służące tworzeniu systematycznych, trwałych 
kopii lokalnych (w odróżnieniu od chwilowych zapisów indywidualnie pobranego materiału) w celu 
redystrybucji jest zabronione.

4. Licencja nabiera mocy prawnej po otrzymaniu przez IM PAN, wypełnionego i podpisanego przez 
uprawnioną osobę, egzemplarza Licencji, oraz po udokumentowaniu opłacenia prenumeraty lub 
uzgodnieniu odpowiedniej wymiany czasopism wskazanych na stronie 1. Licencji.
Prenumerator otrzymuje bezterminowy dostęp do tych Czasopism Elektronicznych, których 
warunki obejmuje niniejsza Licencja.
Licencja traci ważność:
– po 30 dniach od otrzymania przez Prenumeratora pisemnego ostrzeżenia od IM PAN, dotyczącego 
naruszenia warunków Licencji przez Prenumeratora, i po stwierdzeniu, że Prenumerator nie zaprzestał 
naruszania Licencji w ciągu tych 30 dni;
– po 30 dniach od otrzymania przez Prenumeratora pisemnej informacji od IM PAN, dotyczącej 
jakichkolwiek zmian warunków niniejszej Licencji i otrzymaniu przez IM PAN odpowiedzi 
Prenumeratora (pisemnej, e-mailem) informującej, że nie akceptuje on powyższych zmian (w przypadku 
braku takiej informacji ze strony Prenumeratora, nowe warunki wejdą w życie). W momencie utraty 
ważności Licencji IM PAN zamyka dostęp do Czasopism Elektronicznych.
Tak podpisana Licencja ma odniesienie do okresów prenumeraty lub wymiany na tytuły 
wyszczególnione powyżej  warunkowanych  czasem ich trwania i wymaga odnowienia w 
przypadku ich przerwania.

5. IM PAN nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienia w transferze, czasy przestoju, błędy 
przekazu, niekompatybilność oprogramowania lub sprzętu Prenumeratora, działania siły wyższej  lub 
inne zakłócenia techniczne.
Prenumerator może uzyskać pomoc techniczną, wysyłając e-maila na adres : journals@impan.pl

6. IM PAN nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z uprawnień 
przyznanych przez Licencję.

7. Po przesłaniu wypełnionej  niniejszej Licencji, Reprezentant Prenumeratora może elektronicznie 
przesłać informacje o zmianach w  adresach  IP .
Dostęp do czasopisma elektronicznego uprzednio niezaznaczonego przez Prenumeratora na 
stronie 1., a pozyskanego drogą kupna lub wymiany odbywa się na warunkach tej  Licencji. 
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