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Załącznik nr 1 

 

Porozumienie nr ……………………. 
w zakresie elektronicznych wydań czasopisma publikowanych na  

Platformie Otwartych Czasopism Naukowych UAM – PRESSto 
 
 
zwane dalej „Porozumieniem”, zawarte w Poznaniu, w dniu …………………, pomiędzy: 
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,  
reprezentowanym przez Rektora/Prorektora – prof. dr hab. ……………………….. 
zwanym w dalszej treści umowy „Uniwersytetem”,  
a …………………...…………………………………………………………………….., 
ul. ………………………., ……………. Poznań,  
reprezentowanym przez …………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej treści umowy „Współwydawcą”, 
zawarte w obecności Redaktora naczelnego czasopisma pt. „ …………………………” – 
………………………………………., 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 

§ 1 
1. Strony zgodnie oświadczają, że są współwydawcami czasopisma pt. 

„…………………………”, zwanego dalej Czasopismem, którego Redaktorem naczelnym 
jest …………………………….. 

2. Uniwersytet oświadcza, że jest właścicielem Platformy Otwartych Czasopism Naukowych 
UAM – PRESSto, zwanej dalej Platformą PRESSto, na której rozpowszechniane są wersje 
elektroniczne czasopism naukowych. 

§ 2 
Współwydawca oświadcza, że na mocy niniejszego Porozumienia wyraża zgodę i w tym 
zakresie upoważnia Uniwersytet do rozpowszechniania elektronicznej wersji Czasopisma 
na Platformie PRESSto.  

§ 3 

Strony zgodnie postanawiają, że nazwa współwydawców Czasopisma publikowana  
na Platformie PRESSto będzie zapisana w następujący sposób:  
„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział ……………………….. 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (właściwa nazwa wydawcy po stronie 
Uniwersytetu),  
w koedycji z …………………………………… (nazwa Współwydawcy)”. 

 
§ 4 
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1. W ramach realizacji niniejszego Porozumienia Uniwersytet zobowiązuje się do:  
a) stworzenia i administracji indywidualną stroną Czasopisma na Platformie PRESSto; 
b) weryfikacji metadanych w publikowanych numerach Czasopisma zgodnie 

z międzynarodowymi standardami; 
c) przechowywania i zabezpieczania pełnych treści Czasopisma na Platformie PRESSto; 
d) eksportu metadanych do baz wskazanych w zaleceniach i przepisach prawa oraz w miarę 

możliwości technicznych do innych baz indeksujących; 
e) nadawania i aktywacji identyfikatorów DOI; 
f) doradztwa i pomocy w dostosowaniu Czasopisma do międzynarodowych standardów 

elektronicznych publikacji naukowych oraz wymogów wiodących baz indeksujących. 
2. W ramach niniejszego Porozumienia Współwydawca zobowiązuje się: 
a) do nieodpłatnego przekazania Uniwersytetowi zawartości Czasopisma będącej w jego 

dyspozycji, w formie elektronicznej, zapisanej w oddzielnych plikach we wskazanym 
formacie dla każdej pozycji (artykułu); 

b) do przygotowywania i dostarczania metadanych w pliku do edycji, w odniesieniu 
do zawartości Czasopisma będącej w jego dyspozycji, zawierających następujące dane:  
- tytuł artykułu,  
- autor artykułu, 
- afiliacja, 
- język artykułu,  
- abstrakty,  
- słowa kluczowe,  
- numery stron; 

c) w odniesieniu do poszczególnych pozycji (artykułów) będących w jego dyspozycji, 
do których majątkowe prawa autorskie należą do autorów, do pośredniczenia  
w zawarciu przez Uniwersytet z autorami poszczególnych pozycji (artykułów)  
i przekazania Uniwersytetowi autorskich umów o udzielenie nieodpłatnej licencji do 
utworów – pozycji (artykułów) z prawem i zobowiązaniem do udzielania dalszych 
sublicencji zgodnie z wzorcem konkretnej, wybranej licencji Creative Commons (CC) lub 
innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, 
opublikowanej przez organizację Creative Commons, zgodnie z wzorem znajdującym się 
na Platformie PRESSto; w przypadku zgłaszania pozycji (artykułu) przez Platformę 
PRESSto autor podpisuje umowę autorską drogą elektroniczną, akceptując jej 
postanowienia poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji; 

d) w odniesieniu do poszczególnych pozycji (artykułów) będących w jego dyspozycji, 
do których majątkowe prawa autorskie należą do Współwydawcy, do zawarcia 
z Uniwersytetem umów o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów – pozycji 
(artykułów) z prawem i zobowiązaniem do udzielania dalszych sublicencji zgodnie 
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z wzorcem konkretnej, wybranej licencji CC lub innej wersji językowej tej licencji lub 
którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative 
Commons, zgodnie ze wzorem umowy dostępnym na Platformie PRESSto oraz do 
przekazania Uniwersytetowi kopii umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich 
do tej pozycji (artykułu), zawartej przez Współwydawcę z twórcą danej pozycji (artykułu), 
obejmującej pola eksploatacji niezbędne do zgodnego z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa umieszczenia pozycji (artykułu) na Platformie PRESSto, którą 
Współwydawca zawarł z autorem danej pozycji (artykułu); w przypadku zgłaszania 
pozycji (artykułu) przez Platformę PRESSto autor podpisuje umowę autorską drogą 
elektroniczną, akceptując jej postanowienia poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.  

3. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego Porozumienia Strony pokrywają we 
własnym zakresie.  

§ 5 
Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się w odniesieniu do Czasopisma stosować 
postanowienia Zarządzenia Nr 238/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie czasopism naukowych 
UAM oraz Platformy Otwartych Czasopism Naukowych UAM – PRESSto, jak również 
postanowienia regulaminu funkcjonowania elektronicznej Platformy Otwartych Czasopism 
Naukowych UAM – PRESSto. 

§ 6 
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem oraz regulaminem wskazanym w 

§ 5 niniejszego Porozumienia, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 
polskiego prawa. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Porozumienia, a także jego rozwiązanie, 
wypowiedzenie bądź odstąpienie od niego wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

3. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszego Porozumienia Strony poddają pod 
rozpatrzenie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu.  

4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  
po jednym dla każdej ze Stron.  
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