
               
 załącznik  Nr 4 do Regulaminu u zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  
na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA I ANEKSU  

O STOSOWANYCH W UMOWIE ODSTĘPSTWACH OD ZASAD 

PRZEWIDZIANYCH W REGULAMINIE  

 

Stosownie do §25 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  
i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji na Uniwersytecie Humanistyczno-
Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie („regulamin”) z dnia 30 stycznia  2019 r. ustala się 
następujące wzory oświadczenia i aneksu dotyczących odstępstw od zasad przewidzianych  
w regulaminie. 

 

 

I. Wzór oświadczenia: 

 

„Na podstawie §25 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  

i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji na Uniwersytecie 

Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie („regulamin”) z dnia 30 

stycznia 2019 r. wyrażam zgodę na zastosowanie następujących zasad w sprawie [nazwa 

sytuacji, działania, przedsięwzięcia lub projektu] odmiennych od treści regulaminu: 

 

[Powyższe jest uzasadnione tym, że… - część opcjonalna] 

 

 

 

 

Częstochowa, dnia ___________________   _________________________

                  podpis 
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II. Wzór aneksu: 

Aneks nr […] 

 

do umowy [pełny tytuł] zawartej w [miejscowość] w dniu [data] pomiędzy 

Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie a 

[oznaczenie drugiej strony] 

zawarty w dniu [data] 

Przedmiot aneksu 

§1. 

1. Na mocy niniejszego aneksu, zwanego dalej „Aneksem”, Strony niniejszym zmieniają Umowę 

[pełny tytuł] zawartą pomiędzy Stronami w [miejscowość] w dniu [data], zwaną dalej 

„Umową”. 

2. Jeżeli Aneks nie przewiduje inaczej, terminy w nim użyte mają znaczenie takie, jak nadano im 

w Umowie. 

3. Celem Aneksu jest zmiana warunków Umowy polegająca na zastosowaniu w niej warunków 

innych niż przewidziane w Regulaminie zarządzania prawami własności intelektualnej 

oraz zasad komercjalizacji na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana 

Długosza w Częstochowie z dnia […] 2019 r., zwanym dalej „Regulaminem”. 

Zmiana Umowy 

§2. 

Na podstawie Aneksu Strony zmieniają Umowę w ten sposób, że: 

1) postanowieniu […] nadają nowe następujące brzmienie: […], 

2) uchylają w całości postanowienie […], 

3) po postanowieniu […] dodają do umowy nowe postanowienie […] o następującej treści: 

[…]. 

Postanowienia końcowe 

§3. 

1. Inne postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 

2. Wszelkie zmiany Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

[Podpisy za Uniwersytet]      [Podpisy za drugą stronę] 


