UMOWA LICENCYJNA
zawarta w …………….…… dnia …………………. roku pomiędzy:

……………………………………… (imię i nazwisko Licencjodawcy), zamieszkałym(ą) w
………………………..,
zwanym dalej Licencjodawcą,
a
Firmą …………………………………………… z siedzibą w ……………………. przy ul.
………………………, NIP ………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………. ….. Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr KRS …………………, o kapitale zakładowym w wysokości
……………… złotych,
reprezentowaną przez: ……………………………………………….
zwaną dalej Licencjoborcą.
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dzieło …………………………. (dokładne określenie
dzieła), zwane dalej „utworem”.
2. Licencjodawca dostarczy utwór w postaci ………………………….. w terminie do
dnia ………………………………
§2
Oświadczenia stron
1. Licencjodawca oświadcza, że:
a. przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do utworu (osobiste i
majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw
autorskich w odniesieniu do utworu,
b. może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do
zawarcia i wykonywania niniejszej umowy,

c. korzystanie z utworu nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych
praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich,
d. utwór został przez niego wykonany osobiście i nie jest opracowaniem, przeróbką lub
adaptacją cudzego utworu,
e. nie udzielił dotychczas osobie trzeciej licencji na korzystanie z utworu.
2. W razie skierowania przeciwko Licencjobiorcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu
naruszenia przysługujących im praw autorskich - w wyniku korzystania przez Licencjobiorcę
z utworu w zakresie określonym przez niniejszą umowę - Licencjobiorca zawiadomi o tym
fakcie niezwłocznie Licencjodawcę, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych
roszczeń.
§3
Zakres licencji
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na
terytorium ……………………. na następujących polach eksploatacji:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………….
§4
Czas trwania licencji
1. Licencja zostaje udzielona na czas określony, na okres …………. lat, licząc od daty
zawarcia niniejszej umowy.
2. Przedłużenie czasu trwania licencji wymaga zgodnych oświadczeń stron złożonych
przed wygaśnięciem umowy. Każda ze stron może uzależnić przedłużenie licencji od
modyfikacji jej warunków.
§5
Licencjobiorca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy.
§6
Udzielenie przez Licencjobiorcę sublicencji wymaga uprzedniej zgody Licencjodawcy,
wyrażonej na piśmie.
§7
Wynagrodzenie
1. Z tytułu udzielenia licencji w zakresie i na polach eksploatacji przewidzianych w
niniejszej umowie, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie w kwocie
……………….. (słownie: …………………..).

2. Wynagrodzenie określone w poprzednim punkcie będzie płatne w następujący
sposób:
………………………………………………………………………………………..…
(określenie sposobu płatności: terminu płatności, płatności w ratach, comiesięcznych
płatności przez okres obowiązywania licencji itd.)
3. Wynagrodzenie wyżej wymienione obejmuje całość honorarium należnego
Licencjodawcy na podstawie niniejszej umowy.
§8
1. Strony postanawiają, że zarówno Licencjobiorca, jak i Licencjodawca są zobowiązani
do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących utworu, które mogą
zaszkodzić istocie utworu i przychodom z jego wykorzystania.
2. Licencjodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji
dotyczących struktury i zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa Licencjobiorcy,
ujawnionych Licencjodawcy w sposób zamierzony lub niezamierzony bezpośrednio
lub pośrednio w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§9
Wypowiedzenie umowy
.
1. Umowa nie może zostać rozwiązana jednostronnie przez żadną ze stron przed
upływem terminu, na który została zawarta.
2. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta,
tylko za zgodnym oświadczeniem woli obu stron, po uprzednim ustaleniu terminu
rozwiązania umowy, nie krótszym niż miesiąc od dnia złożenia przez strony
zgodnych oświadczeń woli.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
………………………
4. Umowę sporządzono w ……….. jednobrzmiących egzemplarzach, po ………….. dla
każdej ze stron.

LICENCJODAWCA
………………………………….

LICENCJOBIORCA
……………………..………..

