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UMOWA LICENCYJNA 

Archiwum Cyfrowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 

 

zawarta dnia …………………. roku w Lublinie pomiędzy: 

 

……………………………………………………………….. (imię i nazwisko/nazwa), zamieszkały(a) w  

 

………………………..………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania i PESEL / siedziba i NIP Licencjodawcy) 

zwanym dalej Licencjodawcą, 

a 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, ul. 11 listopada 17/19 lok. 115, 03-446 Warszawa, 

NIP: 527-172-52-61, nr KRS 0000153859, reprezentowany przez: 

Karol Wołek – prezes Zarządu Głównego  

Aleksandra Bierzyńska – skarbnik Zarządu Głównego, 

zwany dalej Licencjobiorcą. 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji na publikację ………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(dokładne określenie przedmiotu licencji), zwane dalej „utworem” w Archiwum Cyfrowym Związku 

Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych” archiwumcyfrowe.nsz.com.pl 

2. Licencjodawca dostarczy Licencjobiorcy utwór w pliku komputerowym w rozdzielczości minimum 

600 dpi w formacie TIFF lub użyczy Licencjobiorcy oryginał utworu do zeskanowania  lub 

sfotografowania.  

 

§ 2 

Oświadczenia stron 

1. Licencjodawca oświadcza, że: 

a. przysługują mu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do utworu, w tym prawo do 

udzielania zezwoleń na udzielanie licencji lub sublicencji na wykorzystanie 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 nie posiada wad prawnych. 

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. 
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3. Licencjobiorca oświadcza, że będzie korzystał z utworu w ramach funkcjonowania Archiwum 

Cyfrowego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 

 

§ 3 

Zakres licencji 

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej, nieodpłatnie, nieograniczonej 

terytorialnie i czasowo, z prawem do udzielania sublicencji innym podmiotom, na korzystanie z 

utworu, określonego w § 1, na wszystkich znanych aktualnie polach eksploatacji, w szczególności na 

następującym polach eksploatacji: 

1. kopiowanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, 

2. wprowadzania do pamięci komputera, publikowanie na stronach internetowych, w 

szczególności na portalu nsz.com.pl i archiwumcyfrowe.nsz.com.pl, 

3. publikowanie drukiem. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana tylko za zgodnym oświadczeniem woli obu stron. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

      

       …………………………………..             ……………………………….. 

                     (podpis Licencjodawcy)              (podpis Licencjobiorcy) 

 

 


