
UMOWA LICENCYJNA

zawarta w dniu ….........  pomiędzy
…......................
zwaną dalej ''Licencjobiorcą''
a 
…...
zwan/ym/ą dalej ''Licencjodawcą''

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad współpracy Licencjodawcy z Licencjobiorcą w 
zakresie  publikacji  utworów  Licencjodawcy w  magazynie  …...  –  zwanym dalej  magazynem - 
którego wydawcą jest Licencjobiorca.   

§ 2

1.  Poprzez  nadesłanie  utworu  na  adres  poczty  elektronicznej  …...  i  jego  akceptację  przez 
Licencjobiorcę,  Licencjodawca  udziela  Licencjobiorcy  nieodpłatnej  licencji  wyłącznej  na 
wykorzystanie  nadesłanego  utworu  w  całości,  części  lub  wybranych  fragmentów  utworu   na 
następujących polach eksploatacji:

1)  w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  w  całości,  części  lub  wybranych 
fragmentów utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór w całości, jego część 
lub wybrane fragmentów utworu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w całości, części lub wybranych fragmentów utworu 
w sposób inny niż  określony w pkt  2  -  publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie, 
odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także  publiczne  udostępnianie  utworu  w 
całości, części lub wybranych fragmentów utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony i pozostaje nieograniczoną terytorialnie.

3.  Udzielona  licencja  jest  nieodwołalna  w  takim  zakresie,  w  jakim  zostanie wykorzystana  i 
zrealizowana przez Licencjobiorcę w trakcie związania stron niniejszą umową.

§ 3

Wyłączność udzielonej licencji oznacza, że Licencjodawca nie może udzielić licencji zezwalającej 
na wykorzystywanie nadesłanego utworu na polach eksploatacji wymienionych w § 2 żadnemu 
innemu podmiotowi.
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§  4

1.  Licencjodawca zobowiązany jest  przesłać Licencjobiorcy utwór do ostatniego dnia miesiąca, 
poprzedzającego  miesiąc,  w  którym zostanie  opublikowany numer  magazynu  mający zawierać 
nadesłany utwór.

2. Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą -  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo 
autorskie i prawa pokrewne – nadesłanego utworu.

3. Licencjodawca oświadcza, że:

a)  przysługuje  mu  do  nadesłanego  utworu  wyłączne  i  nieograniczone  prawo  autorskie
(osobiste i majątkowe); 
b) może rozporządzać prawami autorskimi do nadesłanego utworu w zakresie niezbędnym 
do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy;
c) przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do nadesłanego utworu nie zostały zajęte w
rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
d) nadesłany utwór został przez niego wykonany osobiście;
e) nadesłany utwór nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu;
f)  do  dnia  zawarcia  niniejszej  umowy  nadesłany  utwór  nie  został  opublikowany  lub  
rozpowszechniony. 

§ 5

1. Licencjodawca oświadcza, iż utwór stanowiący przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi 
roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. 

2. W razie skierowania przeciwko Licencjobiorcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia 
– w wyniku korzystania  przez Licencjobiorcę z  utworu w zakresie  określonym przez  niniejszą 
umowę  –  przysługujących  im  praw  autorskich,  Licencjobiorca  zawiadomi  o  tym  fakcie 
niezwłocznie Licencjodawcę, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń

§ 6

1. Wraz z udzieleniem licencji, Licencjodawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Licencjobiorcę 
korekt  i  zmian  redakcyjnych  w  tekście  nadesłanego  utworu.  Dokonanie  istotnych  zmian 
redakcyjnych,  stanowiących  ingerencję  w  treść  utworu  i  wpływających  na  jego  spójność  oraz 
odbiór wymaga zgody Licencjodawcy.

2.  Licencjodawca  wyraża  zgodę  na  redakcyjne  opracowanie  nadesłanego  utworu  poprzez 
opatrzenie  go  ilustracjami  i  edycję  właściwą  dla  technicznej  i  estetycznej  formuły  wydania 
magazynu. Formułę tę określa wyłącznie Licencjobiorca.
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§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy powinny być  sporządzone  na  piśmie  pod  rygorem 
nieważności.

3. Strony zgodnie deklarują polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów i wątpliwości jakie będą 
wynikiem obowiązywania niniejszej  umowy - na drodze bezpośrednich negocjacji;  na wypadek 
braku  osiągnięcia  porozumnia w tym trybie,  ewentualne spory wynikłe  na tym tle,  rozstrzygać 
będzie sąd  właściwy dla siedziby Licencjobiorcy.

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.

…............................................ …......................................
podpis Licencjobiorcy podpis Licencjodawcy
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