
Umowa licencyjna 

zawarta w dniu …………….   w Łodzi pomiędzy: 
Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, ul. Zielona 18,  90-601 Łódź,                     NIP: 
7272797430, reprezentowanym przez dr Iwonę Wieczorek - Dyrektora, zwanym w dalszej części 
Umowy, zwanym dalej w umowie NIST lub Licencjobiorcą 
a 
Gminą Busko-Zdrój, adres: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój,  NIP:  
 
reprezentowaną przez: 
  
zwaną dalej w umowie Licencjodawcą, o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne udostępnienie NIST zdjęć z bazy Licencjodawcy, 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz udzielenie przez Licencjodawcę nieodpłatnej 
i niewyłącznej licencji na korzystanie przez NIST ze zdjęć, o których mowa w niniejszym ustępie, 
zwanych dalej zdjęciami. 

2. Licencjodawca oświadcza, iż jest podmiotem uprawnionym do rozporządzania majątkowymi 
prawami autorskimi do zdjęć, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz że jego prawo nie jest 
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 

§ 2. 

1. Licencjodawca nieodpłatnie upoważnia NIST do korzystania ze zdjęć bez ograniczeń co do czasu 
i terytorium, w zakresie: 
a. opublikowanie zdjęć w całości lub części w wydawnictwach książkowych, w biuletynach NIST, w 
folderach, publikacjach elektronicznych, prezentacjach multimedialnych oraz wprowadzenie zdjęć 
do pamięci komputera i wykorzystanie zdjęć w sieci Internet, w szczególności poprzez stałe 
umieszczenie zdjęć na stronie www; 
b. utrwalania, obróbki, archiwizowania, przechowywania na nośnikach danych, w pamięci 
komputera, serwera i zwielokrotniania zdjęć bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu - 
wytwarzania jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na jakichkolwiek nośnikach danych i w komputerach; 
c. wprowadzanie do pamięci komputera w celu przygotowania publikacji; 
d. wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy zdjęć do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 
albo egzemplarzy; 
e. w zakresie rozpowszechniania zdjęć w sposób inny niż określone powyżej – publikacja za 
pośrednictwem dowolnego medium w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, w postaci 
multimedialnej w formie zapisu cyfrowego; 
f. korzystanie z fragmentów zdjęć pod warunkiem, że nie będą one zniekształcone; 
g. stworzenie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem zdjęć; 
h. opatrzenie zdjęć podpisami. 

2.. Licencja udzielania jest bezpłatnie. 



3. Licencjodawca  upoważnia  NIST do udzielania  sublicencji do zdjęć,  o  których mowa  
w  § 1,   w  zakresie uprawnień przysługujących NIST na podstawie niniejszej Umowy po uprzednio 
wyrażonej zgodzie przez Licencjodawcę. 

4. NIST zobowiązuje  się  do  zamieszczania pod zdjęciem/zdjęciami  informacji o źródle wykorzystywanych 
zdjęć. 

§3. 

W przypadku wystąpienia przeciwko NIST przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 
naruszeniem jej ew. praw do zdjęć, Licencjodawca zobowiązany jest do ich pełnego zaspokojenia i 
zwolnienia NIST od obowiązku świadczeń z tego tytułu. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej 
przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
Licencjodawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do NIST i podjęcia wszelkich 
czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 

§ 4. 

Jeśli zdjęcia mają wady prawne, NIST może odstąpić od umowy w każdym czasie. 

§ 5. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w  związku z niniejszą  Umową będą rozstrzygane  przez 

sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, 

w tym kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

NIST: Licencjodawca: 


