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Oświadczam, że z powodu 

NALEŻY WPISAĆ POWÓD 

……………………………………………………………………………………………… 

wnoszę o następujące ograniczenia licencji na zamieszczenie i upowszechnienie utworu 
w Bazie Wiedzy UO*: 

1.  Udzielam Uniwersytetowi Opolskiemu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na 
umieszczenie wersji elektronicznej w/w publikacji w Bazie Wiedzy Uniwersytetu 
Opolskiego i do korzystania z utworu przez jego udostępnienie on-line z następującymi 
ograniczeniami: 

1) udostępnianie utworu on-line tylko dla użytkowników sieci wewnętrznej 
Uniwersytetu Opolskiego; 

2) udostępnianie utworu on-line tylko dla użytkowników sieci wewnętrznej 
Uniwersytetu Opolskiego, a od dnia ……………………………….dla wszystkich 
użytkowników Internetu; 

3) udostępnienie utworu on-line użytkownikom sieci wewnętrznej UO oraz 
wszystkim użytkownikom Internetu do dnia 
………………………………………… 

4) udostępnienie utworu on-line użytkownikom sieci wewnętrznej UO oraz 
wszystkim użytkownikom Internetu od dnia 
………………………………………… 

2. Udzielam Uniwersytetowi Opolskiemu nieodpłatnej licencji niewyłącznej tylko na 
umieszczenie wersji elektronicznej w/w publikacji w Bazie Wiedzy Uniwersytetu 
Opolskiego, bez prawa udostępniania. Upoważniam Uniwersytet Opolski do 
przechowywania i archiwizowania publikacji na nośnikach cyfrowych oraz ich 
zwielokrotniania i udostępniania w formie elektronicznej w zakresie koniecznym do 
weryfikacji autorstwa pracy i ochrony przed przywłaszczeniem autorstwa. 

3. Nie udzielam Uniwersytetowi Opolskiemu licencji na umieszczenie wersji 
elektronicznej w/w pracy w Bazie Wiedzy UO. 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ (zał. 2 do zarządzenia nr 13/2016) 

 

Sytuacja 1. Treść publikacji ma być widoczna dla każdego w Internecie (dostęp nieograniczony)  – 

AUTOR NIE WYPEŁNIA OŚWIADCZENIA! 

 

Sytuacja 2. Treść publikacji ma być widoczna tylko dla użytkowników będących pracownikami i 

studentami Uniwersytetu Opolskiego po zalogowaniu się – autor zaznacza punkt 1 podpunkt 1)  

 



 2 

 

Sytuacja 3. Ograniczenie czasowe (od lub do wskazanej daty) – np.  

a) treść utworu ma być widoczna dla pracowników i studentów UO, a od wskazanej daty dla 

wszystkich użytkowników Internetu – autor zaznacza punkt 1 podpunkt 2) 
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1) udostępnianie utworu on-line tylko dla użytkowników sieci wewnętrznej 
Uniwersytetu Opolskiego; 

2) udostępnianie utworu on-line tylko dla użytkowników sieci wewnętrznej 
Uniwersytetu Opolskiego, a od dnia NALEŻY WPISAĆ DATĘ dla wszystkich 
użytkowników Internetu; 

3) udostępnienie utworu on-line użytkownikom sieci wewnętrznej UO oraz 
wszystkim użytkownikom Internetu do dnia 
………………………………………… 

4) udostępnienie utworu on-line użytkownikom sieci wewnętrznej UO oraz 
wszystkim użytkownikom Internetu od dnia 
………………………………………… 

2. Udzielam Uniwersytetowi Opolskiemu nieodpłatnej licencji niewyłącznej tylko na 
umieszczenie wersji elektronicznej w/w publikacji w Bazie Wiedzy Uniwersytetu 
Opolskiego, bez prawa udostępniania. Upoważniam Uniwersytet Opolski do 
przechowywania i archiwizowania publikacji na nośnikach cyfrowych oraz ich 
zwielokrotniania i udostępniania w formie elektronicznej w zakresie koniecznym 
do weryfikacji autorstwa pracy i ochrony przed przywłaszczeniem autorstwa. 

3. Nie udzielam Uniwersytetowi Opolskiemu licencji na umieszczenie wersji 
elektronicznej w/w pracy w Bazie Wiedzy UO. 
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b) udostępnienie treści publikacji każdemu użytkownikowi Internetu do wskazanego dnia –  

autor zaznacza punkt 1 podpunkt 3) 
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Sytuacja 4. Tylko umieszczenie wersji elektronicznej w Bazie Wiedzy – bez prawa do udostępniania , 

tzn. dostęp tylko dla redaktora rekordu, nikt inny nie może oglądać/pobierać treści publikacji, 

natomiast wchodzi ona do indeksu wyszukiwania i jest archiwizowana w repozytorium. Autor 

zaznacza na oświadczeniu punkt 2. 
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Sytuacja 5. Szczególny przypadek, tzn. zastrzeżenie patentowe, umowy o finansowaniu badań – brak 

zgody na umieszczenie wersji elektronicznej publikacji w Bazie Wiedzy UO – autor zaznacza na 

oświadczeniu punkt 3. 
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