Załącznik do
Regulaminu Portalu Scholaris
Porozumienie w sprawie publikowania zasobów edukacyjnych
w ramach Portalu www.scholaris.pl

zawarte w dniu................................ 201... r.
pomiędzy:
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Warszawie (00-478), Al. Ujazdowskie 28,
NIP: 701-02- 11-452 , REGON: 142143583,
reprezentowanym przez:
.................................................................................................................
zwanym w dalszej części porozumienia „Prowadzącym Portal”
a
.................................................................................................................
z siedzibą/zamieszkałym w ...........................................................................,
ul......................................................, NIP .................................................,
REGON: ....................................................................................................,
numer wpisu do właściwego rejestru bądź ewidencji.........................................,
e-mail: ..........................................................
reprezentowanym przez:.................................................................................
zwanym/ą w dalszej części porozumienia „Instytucją Współpracującą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
§1
Instytucja Współpracująca oddaje do publikacji materiały edukacyjne lub metodyczne służące
wspieraniu procesu edukacji (zwanymi dalej "Zasobami") w ramach portalu www.scholaris.pl
(zwanym dalej „Portalem”) zgodnie z opublikowanym na Portalu „Regulaminem portalu
www.scholaris.pl” (zwanym dalej „Regulaminem”). Popisanie niniejszego porozumienia
(zwanym dalej „porozumieniem”) oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
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§2
1. Prowadzący Portal udostępnia Instytucji Współpracującej narzędzie do tworzenia i
publikacji Zasobów przez Instytucję Współpracującą zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie.
2. Prowadzący Portal udostępnia Instytucji Współpracującej możliwość korzystania w ramach
Portalu z wyodrębnionej zakładki "Instytucje Współpracujące".
3. Prowadzący Portal udostępnia Instytucji Współpracującej możliwość publikowania
w zakładce, o której mowa w ust. 2, na zasadach określonych w Regulaminie następujących
informacji:
1) oznaczenia oraz logo Instytucji Współpracującej;
2) oznaczenia adresu jej głównej strony www;
3) informacji o historii instytucji i celach jej działalności;
4) informacji o autorze lub autorach publikowanych Zasobów.
§3
1. Instytucja Współpracująca zapewnia, iż przysługuje jej prawo do oddania do publikacji
Zasobów w ramach Portalu jak również jest uprawniona udzielić do publikowanych Zasobów,
określonych w Regulaminie i porozumieniu licencji, zgód i zezwoleń.
W szczególności Instytucja Współpracująca jest wyłącznie odpowiedzialna za zapewnienie,
że przysługują jej autorskie prawa majątkowe, licencje lub także inne prawa własności
intelektualnej w stosunku do Zasobów przekazanych przez nią w ramach korzystania z usług
Portalu w zakresie jakim zostały przekazane lub udzielone.
2. W przypadku braku praw, o których mowa w ust. 1, odpowiada wyłącznie Instytucja
Współpracująca.
3. Instytucja Współpracująca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób
trzecich poprzez wykorzystanie Zasobów, które przekazała do publikacji.
4. Instytucja Współpracująca zamieszczając Zasoby na Portalu udziela Prowadzącemu Portal
oraz jego użytkownikom, nieodpłatnie, na czas nieokreślony, licencji do korzystania
z Zasobów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w zakresie
określonym w § 13 Regulaminu.
5. Instytucja Współpracująca, umieszczając w ramach Portalu Zasoby stanowiące utwór może
udzielić Prowadzącemu Portal oraz jego użytkownikom licencji opartej o postanowienia
jednej z licencji organizacji Creative Commons, dostępnej pod adresem
http://creativecommons.pl/wybierz-licencje/. Prowadzący Portal może korzystać z Zasobów,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym również na podstawie innej wersji językowej lub
którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative
Commons lub innej wolnej licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie
z zasobów oraz ich ewentualnych opracowań.
6. Udzielenie licencji, o których mowa w ust. 4 i 5 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
i zaakceptowaniem uprawnienia Użytkowników Portalu do korzystania z Zasobów w ramach
Portalu w zakresie udzielonej licencji oraz zgodnie z jego Regulaminem.
7. Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z
warunkami licencji wykorzystanie informacji i Zasobów udostępnianych w ramach Portalu
przez jego Użytkowników.
7. Instytucja współpracująca może wypowiedzieć warunki licencji, o których mowa w ust. 4
i 5 z
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zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia oświadczenia o
wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie licencji jest równoznaczne z wycofaniem
określonych w jego treści Zasobów z publikacji.
§4
1. Instytucja Współpracująca obowiązana jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po
stronie Prowadzącego Portal w związku z treścią oddanych przez nią do publikacji Zasobów
oraz zawartością stron internetowych, do których odwołania zostały w nich zamieszczone.
2. W przypadku zgłoszenia wobec Prowadzącego Portal przez osoby trzecie roszczeń
związanych z publikacją Zasobów na Portalu, przekazanych do publikacji przez Instytucję
Współpracującą, zobowiązuje się ona do udzielania Prowadzącemu Portal wszelkich
informacji niezbędnych do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
3. W przypadku wystąpienia przeciwko Prowadzącemu Portal przez osoby trzecie
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich, Instytucja Współpracująca
zobowiązuje się do wystąpienia przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz
do ich zaspokojenia i zwolnienia Prowadzącego Portal od obowiązku świadczeń z tego tytułu,
oraz zaspokojenia tych roszczeń i kosztów w sytuacji, gdy ich zasadność zostanie
potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.
4. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z naruszenia ich praw autorskich poprzez udostępnienie Zasobów zamieszczonych przez
Instytucję Współpracującą na Portalu przeciwko Prowadzącemu Portal, Instytucja
Współpracująca, która zamieściła dany Zasób będzie zobowiązana do przystąpienia w
procesie do Prowadzącego Portal i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia
Prowadzącego Portal z udziału w sprawie.
5. W razie, gdy wydane zostało prawomocne orzeczenie zasądzające od Skarbu Państwa na
rzecz osób trzecich jakiekolwiek kwoty z tytułu publikacji Zasobów przekazanych do
publikacji przez Instytucję Współpracującą, zobowiązuje się ona do zwrócenia
Prowadzącemu Portal całości kosztów pokrytych przez Prowadzącego Portal oraz wszelkich
wydatków i opłat, włącznie z kosztami postępowania sądowego i kosztami obsługi prawnej,
poniesionej przez Prowadzącego Portal w celu odparcia roszczeń w niniejszym zakresie.
6. Instytucja Współpracująca jest zobowiązana do świadczeń określonych w ustępach
poprzedzających niniejszego paragrafu w każdym innym przypadku jeżeli Prowadzący Portal
poinformuje Instytucję Współpracującą o ich wystąpieniu lub ujawnieniu a także o wszelkich
szkodach, roszczeniach, orzeczeniach, kosztach, wydatkach i opłatach, o których mowa
powyżej.
§5
1. Strony niniejszego porozumienia mogą rozwiązać porozumienie poprzez złożenie
pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia o jego wypowiedzeniu. Rozwiązanie
porozumienia następuje z upływem 30 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.
2. Prowadzący Portal może powiadomić Użytkowników Portalu o wypowiedzeniu
porozumienia przez Instytucję Współpracującą.
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3. Rozwiązanie porozumienia skutkuje wycofaniem z Portalu wszelkich Zasobów oddanych
do publikacji przez Instytucję Współpracującą i opublikowanych na Portalu.
4. Instytucja Współpracująca informuje Redakcję Portalu na 14 dni przed dniem rozwiązania
porozumienia o wszystkich Zasobach oddanych do publikacji przez Instytucję
Współpracującą i opublikowanych na Portalu.
5. Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie na Portalu Zasobów
opublikowanych przez Instytucję Współpracującą po rozwiązaniu z nią porozumienia, jeżeli
Instytucja Współpracującą nie poinformowała Prowadzącego Portal o fakcie ich publikacji
zgodnie z ust. 4. W takim przypadku Instytucja Współpracująca ponosi wszelką
odpowiedzialność za treść publikowanych Zasobów oraz za naruszenie przez ich publikację
jakichkolwiek praw osób trzecich lub praw Instytucji Współpracującej.
§6
1. Prowadzący Portal ma prawo do rozwiązania porozumienia bez wypowiedzenia w każdym
przypadku gdy Instytucja Współpracująca narusza zasady publikacji Zasobów określone
w porozumieniu oraz w Regulaminie, w szczególności, gdy treści oddanych do publikacji
przez Instytucję Współpracującą Zasobów naruszają postanowienia Regulaminu.
2. Instytucja Współpracująca niezwłocznie od momentu złożenia pisemnego, pod rygorem
nieważności, oświadczenia przez Prowadzącego Portal o rozwiązaniu porozumienia informuje
Redakcję Portalu o wszystkich Zasobach oddanych do publikacji przez Instytucję
Współpracującą i opublikowanych na Portalu. Postanowienia § 5 ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
§7
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Prowadzącego Portal za realizację porozumienia będzie:
.........................................................................., e-mail:......................................,
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Instytucji Współpracującej za realizację
porozumienia będzie:
.........................................................................., email ........................................
1.
2.

3.

4.

§8
Wszelkie zmiany postanowień porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Nieważność któregokolwiek zapisu porozumienia nie powoduje nieważności całego
porozumienia. W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów porozumienia prawomocnie
uznany zostanie za nieważny, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis polskiego
prawa powszechnie obowiązującego.
Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonane przez Strony,
jeśli były poczynione między nimi przed zawarciem porozumienia a dotyczyły stosunku
prawnego powstałego wskutek zawarcia porozumienia, o ile nie znalazły się w treści
porozumienia z chwilą podpisania porozumienia tracą moc.
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5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach miejsca ich siedziby.
W przypadku nie dopełnienia powyższego, korespondencję wysłaną pod ostatni wskazany
adres uważa się za skutecznie doręczoną.

1.

2.
3.
4.
5.

§9
Strony zgodnie ustalają, z zastrzeżeniem postanowień § 4 porozumienia, że wszelkie
ewentualne spory powstałe na tle realizacji porozumienia będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności w drodze rokowań pomiędzy Stronami.
Maksymalny okres rokowań wynosić będzie 21 dni.
W przypadku niestawiennictwa drugiej ze Stron, Strona wzywająca uprawniona jest do
uznania, że do porozumienia nie doszło.
Wypracowane uzgodnienia wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie Strony.
W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze rokowań Strony zgodnie ustalają, że
spór rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Prowadzącego Portal.
§ 10

Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
Prowadzący Portal

Instytucja Współpracująca
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