
Umowa licencyjna nr RU/PBG/....../2017 

 

zawarta w Gdańsku w dniu …............... r. pomiędzy: 

 

Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-

93-46, REGON 000275820, reprezentowaną przez dr hab. Krzysztofa Polkowskiego - 

Rektora, 
zwaną dalej: „Licencjodawcą”; 
 

a 

 

…......................, zam. w …................. przy …..................., NIP: …......................., 
zwaną dalej: „Licencjobiorcą”; 
 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji 

na korzystanie z autorskich praw majątkowych do replik fotografii reporterskich z Archiwum 

Fotografii Licencjodawcy, szczegółowo wskazanych w protokole przekazania (dalej w 

umowie zwanych „Utworami”), celem wykorzystania przez Licencjobiorcę Utworów w 

projektowanej publikacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Licencjodawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do Utworów, o których 

mowa w § 1 umowy, i jako wyłączny dysponent tych praw jest uprawniony do zawarcia 

niniejszej umowy. 

2. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z Utworów przez Licencjobiorcę w zakresie 

określonym w niniejszej umowie, nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

 

§ 3 

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy z momentem przekazania Utworów w 

rozumieniu § 1 niniejszej umowy prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do 

każdego Utworu w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a) powielenie i utrwalanie dowolną techniką; 

b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci publicznej internet; 

c) zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy Utworów; 

d) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy Utworów do obrotu, 

e) korzystanie z utrwalonych egzemplarzy Utworów w materiałach wydawniczych oraz we 

wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, sieci internet. 

1. Licencja ma charakter niewyłączny i uprawnia do korzystania z Utworów przez 

Licencjobiorcę bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, w sposób wskazany w § 1 

umowy. 

2. Za udzielenie licencji Strony nie przewidują odrębnego wynagrodzenia, jednakże 

Licencjobiorca zobowiązuje się w ramach świadczenia wzajemnego do: 



a) wyraźnego eksponowania informacji w publikacji, jak i w przygotowanych 

materiałach - o źródle pochodzenia fotografii, 

b) przedłożenia do akceptacji Licencjodawcy projektu graficznego publikacji, w terminie 

umożliwiającym stosowną akceptację przed drukiem i rozpowszechnieniem, 

c) nieodpłatnego przekazania do zbiorów Licencjodawcy materiałów promujących 

publikację, o której mowa w § 1 umowy, 

d) nieodpłatnego przekazania do zbiorów Licencjodawcy ……………... (……………..) 

egzemplarzy publikacji Licencjobiorcy z Utworami. 
3. Brak spełnienia jakiegokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 3 powyżej lub 

rażące naruszenie umowy, w szczególności poprzez wykorzystanie Utworów w sposób 

sprzeczny z niniejszą umową, uprawnia Licencjodawcę do rozwiązania niniejszej umowy w 

trybie natychmiastowym. 

 

§ 4 

Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji osobom trzecim, bez prawa 

ich dalszego sublicencjonowania przez te osoby. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod 

rozstrzygniecie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Licencjodawcy. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Licencjodawcy i po jednym dla 

Licencjobiorcy. 

 

 

 

 

 

 

 

Licencjodawca                                                                                           Licencjobiorca 
 

 


