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UMOWA LICENCYJNA NA UŻYTKOWANIE CYKLU IKONOGRAFIK  

dotyczącego prawnych zagadnień edukacji zdalnej 

Umowa licencyjna (dalej: „Umowa”) została zawarta pomiędzy:  

1. Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych, z siedzibą w Warszawie 00-151, przy ul. 

Nowolipki 9B, NIP 521 28 83 113, KRS: 0000102807, REGON: 012839800 

jako Licencjodawcą, 

a Użytkownikiem, jako Licencjobiorcą, który dokonał pobrania ikonografik oraz studium przypadków ze 

strony www.stowarzyszeniestop.pl lub otrzymał je za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od 

Licencjodawcy. 

§1 Postanowienia ogólne  

1. Umowa określa zasady licencji na użytkowanie cyklu ikonografik dotyczącego prawnych zagadnień 

edukacji zdalnej praz uzupełniającego go studium przypadków (zwane dalej „Ikonografiki i studium 

przypadków”), w szczególności reguluje sposób użytkowania ikonografik i opisu w wersji 

elektronicznej. 

2. Licencjodawca oświadcza, że: 

a. Przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Ikonografik i studium przypadków, 

stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1213 ze zm.),  

b. Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Ikonografik i studium przypadków nie są 

w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Ikonografiki nie 

naruszają praw osób trzecich; 

c. Posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 

Ikonografik i studium przypadków. 

§2 warunki licencji  

1. Licencja na użytkowanie Ikonografik i studium przypadków jest nieodpłatna. 

2. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony 

3. Licencja ma charakter niewyłączny. 

4. Licencja odnosi się do następujących pół eksploatacji:  

a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu w tym drukarską i kserograficzną oraz techniką cyfrową  

b. W zakresie rozpowszechniania utworu publiczne wykonanie i udostępnienie z zachowaniem 

warunków zawartych w §2 

5. Licencjobiorca ma zakaz udzielania sublicencji w jakimkolwiek zakresie.  

6. Licencjobiorca ma prawo do korzystania Utworu bez ograniczeń terytorialnych. 

7. Licencjobiorcy ma prawo do korzystania z Ikonografik jako elementu prowadzonych przez siebie 

działań edukacyjnych (m.in. szkoleń, warsztatów, spotkań) z wykorzystaniem Ikonografik zarówno 

w formie elektronicznej (wersja online) jak i tradycyjnej (po wydrukowaniu we własnym zakresie). 

8. Ewentualne zmiany lub modyfikacje  Ikonografik mogą być dokonywane przez Licencjobiorcę 

wyłącznie na własny użytek. 

 

§3 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany w przedmiocie zakresu udzielonej Licencji wymagają pisemnej dokumentowej zgody 

Licencjodawcy, pod rygorem nieważności. 
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2. Do niniejszej Umowy zastosowanie ma prawo polskie. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego 

powszechnie obowiązującego. 

4. Rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie realizacji niniejszej Umowy powierza się sądowi 

miejscowo i rzeczowo właściwemu dla siedziby Licencjodawcy 

5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą otrzymania (lub pobrania) Ikonografik i studium 

przypadków. 


