
 
Umowa licencyjna na korzystanie z filmu 

 
zawarta w Szczecinie w dniu …. czerwca  2019 r. pomiędzy:  
 
UNIWERSYTETEM SZCZECIŃSKIM, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, 
reprezentowanym przez  
prof. dr hab. Marka Górskiego, Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego, 
przy kontrasygnacie mgra Andrzeja Kucińskiego Kwestora Uniwersytetu Szczecińskiego, 
zwanym dalej w umowie Licencjobiorcą,  
a  
………, zam. w …………. przy ulicy………… , legitymującym się dowodem osobistym seria ….. nr 
…………….,  zwanym dalej łącznie w umowie Licencjodawcą,  
 
o następującej treści:  

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy licencji 
uprawniającej do korzystania z filmu stworzonego przez Licencjodawcę w ramach konkursu na film 
promujący wyjazdy studentów w programie Erasmus+ pt. „ERASMUS plus JA”. 
 

§ 2 
1. Licencjodawca oświadcza, że film, o którym mowa w § 1 umowy, jest samodzielnym i oryginalnym 
utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
2. Licencjodawca oświadcza, że jako twórcy filmu przysługują mu autorskie prawa majątkowe do filmu.  
3. Licencjodawca oświadcza, że film nie narusza praw majątkowych ani osobistych osób trzecich.  
 

§ 3 
1. Licencjobiorca oświadcza, że jest organizatorem Konkursu „Erasmus plus JA” trwającego od 12 
kwietnia 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.  

§ 4 
1. Licencjodawca udzielania Licencjobiorcy nieodpłatnie licencji wyłącznej na film, o którym mowa w § 
1 i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z filmu poprzez:  
a) zwielokrotnienie filmu na nośnikach cyfrowych;  
b) wyświetlanie filmu na stronie internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profilu na portalu 
Facebook;  
c) projekcję filmu na targach edukacyjnych, w szkołach, na konferencjach organizowanych przez 
Uniwersytet Szczeciński  
d) inne formy wyświetlania mające na celu promocję Uniwersytetu Szczecińskiego.  
2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieograniczonej czasowo licencji do korzystania z filmu.  
3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy upoważnienia na korzystanie z filmu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do nieograniczonego użytkowania w ramach sieci Internet.  

§ 5 
Licencjobiorca może dokonać tłumaczenia warstwy dialogowej filmu z języka polskiego na inny język 
po uzyskaniu pisemnej zgody Licencjodawcy.  

§ 6 
Upoważnienie, o którym mowa w § 4 oraz § 5 umowy, następuje nieodpłatnie. Wszelkie koszty 
związane z zawarciem niniejszej umowy oraz korzystaniem z filmów ponosi Licencjobiorca.  

§ 7 
Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać prawa Licencjodawcy do zachowania nienaruszalności 
treści i formy filmu.  

§ 8  
Licencjodawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
razie stwierdzenia przez Licencjodawcę, że Licencjobiorca wykorzystuje film w sposób sprzeczny z 
postanowieniami niniejszej umowy.  

§ 9  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 10  
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 11  



Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
Licencjobiorcy.  

§ 12  
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  

 
Licencjodawca          Licencjobiorca 


