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UMOWA LICENCYJNA WSPÓŁAUTORA 

Dziękujemy za Twoje zainteresowanie projektem YetiForce. Jest to projekt, który oferuje 
dostęp do kodu źródłowego dla wszystkich. Dlatego każdy, kto chce w jakikolwiek sposób 
modyfikować kod, tłumaczenie, lub dokumentację, i w ten sposób stać się współautorem 
projektu, zobowiązany jest do podpisania Umowy Licencyjnej Współautora. Ta licencja 
chroni Ciebie jako współautora, a także spółkę YetiForce S.A. Nie wpływa ona jednak w 
żaden sposób na Twoje prawa do wykorzystywania własnego wkładu do innych celów. 

Podpisując umowę zgadzasz się z poniższymi warunkami, które odnoszą się do Twojego 
obecnego i przyszłego wkładu do systemu YetiForce.

1. Udzielenie licencji prawa autorskiego
Wszystko co tworzysz dla YetiForce jest na licencji YetiForce Public License, która 
upoważnia do dalszego wykorzystywania i rozpowszechniania Twojego wkładu.

2. Udzielenie licencji patentowej
Poprzez każdy Twój wkład w tworzenie systemu YetiForce, udzielasz także licencji 
patentowej spółce YetiForce S.A., a także odbiorcom oprogramowania. Daje to 
możliwość dalszego rozwoju, użytkowania i przekazywania Twojego wkładu, a tym 
samym nie pociąga spółki YetiForce S.A. do odpowiedzialności, jeśli jakikolwiek 
podmiot wytoczy przeciw Tobie proces sądowy dotyczący patentu.

3. Oświadczasz, że masz prawo do udzielenia powyższej licencji.
W przypadku jeśli Twój pracodawca ma jakiekolwiek prawo do Twojego wkładu, to 
powinieneś uzyskać jego zgodę na współtworzenie w jego imieniu, a on powinien 
zrezygnować z prawa do Twojego wkładu na rzecz YetiForce S.A. Podpisując 
niniejszą umowę oświadczasz, że uzyskałeś takową zgodę od swojego pracodawcy.

4. Oświadczasz, że każdy Twój wkład jest Twojego autorstwa.
Zaświadczasz, że Twój wkład jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw 
autorskich innych osób. W przypadku chęci złożenia wkładu, który nie jest Twojego 
autorstwa, możesz przesłać go do YetiForce S.A. podając źródło, oraz wszelkie 
informacje dotyczące licencji.
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Podpisany dokument można przesłać na adres e-mail (skan PDF) lub pocztą tradycyjną 
na adres siedziby firmy:

YetiForce S.A., Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
KRS: 0000385023, NIP: 118-000-24-25, REGON: 008163492, E-MAIL: cla@yetiforce.com

5. Nie jesteś zobowiązany do udzielania wsparcia dla Twojego wkładu, poza 
zakresem, w jakim chcesz takiego wsparcia udzielać. Twój wkład dostarczany jest 
na zasadzie „tak jak jest” co oznacza, że nie oferujesz dla niego żadnych gwarancji. 
Możesz natomiast udzielać dla niego wsparcia darmowego, odpłatnego, lub nie 
udzielać wsparcia wcale.

6. Zobowiązujesz się powiadomić Koordynatorów projektu o wszelkich faktach lub 
okolicznościach, przez które powyższe oświadczenia mogą stać się niedokładne 
w jakimkolwiek zakresie.

miejsce na pieczątkę firmową
..............................................................

podpis autora zmian

..............................................................
podpis reprezentanta firmy




