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 UMOWA LICENCYJNA 

zawarta w dniu [data] w Częstochowie pomiędzy 

Fundacją Widzialni z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 53, 42-202 

Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 

Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 

0000340787, NIP: 9492129789,  

reprezentowaną przez Członka Zarządu Pana [Imię i nazwisko] 

zwaną dalej „Licencjodawcą” 

a [dane Licencjobiorcy] 

zwaną dalej „Licencjobiorcą” 

zwanymi łącznie dalej „Stronami” 

§1.  

W rozumieniu niniejszej umowy: 

1. Szablon to autorski szablon strony internetowej dostosowany do standardu 

WCAG 2.1. oparty na systemie CMS opracowanym przez Licencjodawcę; 

2. System CMS to autorski system opracowany przez Licencjodawcę, służący 

do zarządzania treścią na stronach internetowych.  

§2.  

1. Niniejsza umowa dotyczy udzielenia przez Licencjodawcę na rzecz 

Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Szablonu.  
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2. Umowa obejmuje udzielenie licencji na Szablony o numerach [podany numer], 

zamieszone na stronie internetowej [adres strony].  

§3.  

1 Licencjodawca oświadcza, iż: 

1) prawa do Szablonów, w tym prawa autorskie, nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Szablony nie 

naruszają praw osób trzecich; 

2) nie udzielił żadnemu podmiotowi licencji wyłącznej na korzystanie z Szablonu 

objętego umową; 

3) prawa i zezwolenia określone w Umowie obejmują całość praw i zezwoleń 

niezbędnych do eksploatacji Szablonów zgodnie z ich przeznaczeniem.  

2 Licencjobiorca oświadcza, iż: 

1) znany jest mu zakres i funkcje Szablonu oraz systemu CMS; 

2) Szablon spełnia jego oczekiwania. 

§4.  

1 Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, odpłatnej, nieprzenoszalnej, 

nie ograniczonej terytorialnie oraz nieograniczonej w czasie licencji na 

korzystanie z Szablonów wskazanych w §1 ust. 2 Umowy. Licencja jest udzielana 

z chwilą zapłaty opłaty licencyjnej i udostępnienia Szablonu Licencjobiorcy.  

2 Licencja upoważnia Licencjobiorcę do wykorzystania Szablonu do stworzenia 

jednej strony internetowej. W szczególności Licencjobiorca uprawniony jest do:  

1) wprowadzania Szablonu do własnego serwera w ramach jednej strony 

internetowej; 

2) korzystania z Szablonu dla własnych potrzeb i używania go zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

3 Licencjobiorca nie jest uprawniony do: 
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1) zwielokrotniania, rozpowszechniania oraz redystrybucji Szablonów, w tym 

w szczególności odpłatnego lub nieodpłatnego udostępnienia osobie trzeciej, 

w tym sprzedaży, wynajmowania oraz sublicencjonowania; 

2) tworzenia więcej niż jednej strony internetowej w oparciu o Szablon; 

3) podejmowania ani zezwalania na podjęcie czynności dążących do 

odtworzenia kodu źródłowego systemu CMS, modyfikacji, rozłożenia, 

dekompilacji lub jakiejkolwiek innej ingerencji w system CMS; 

4) korzystania z Szablonu wbrew jego przeznaczeniu oraz funkcjonalności; 

5) wykorzystywania Szablonu do prowadzania i zakładania stron internetowych, 

których treści są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz 

dobrym obyczajem; 

6) tłumaczenia, przystosowania, zamiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 

w Szablonie lub systemie CMS, za wyjątkiem przypadków, o których mowa 

w przepisach art. 75 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

7) trwałego lub czasowego zwielokrotniania systemu CMS w całości lub części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem przypadków, 

o których mowa w przepisach art. 75 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

4 Licencjodawca będzie udostępniał Licencjobiorcy aktualizację Szablonu do 

samodzielnego pobrania oraz zainstalowania. Licencjobiorca nie jest 

zobowiązany do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

Licencjobiorca nie jest uprawniony do żądania od Licencjodawcy udostępnienia 

aktualizacji.  

5 Licencjobiorca nie jest upoważniony do wykonywania praw zależnych w 

odniesieniu do Szablonu.  

6 Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim oraz 

przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.  
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7 Licencjobiorca zobowiązany jest do oznaczenia Licencjodawcy na stronie 

internetowej powstałej z wykorzystaniem Szablonu. 

§5.  

1 Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony. Licencjodawca może 

wypowiedzieć licencję z ważnych powodów na pół roku naprzód na koniec 

miesiąca.  

2 W przypadku rażącego naruszenia postanowień licencji, Licencjodawca 

uprawniony jest do natychmiastowego wypowiedzenia licencji. Warunkiem 

skorzystania przez Licencjodawcę z tego uprawnienia jest uprzednie wezwanie 

Licencjobiorcy do prawidłowego korzystania z Szablonu w terminie 7 dniowym 

oraz bezskuteczny upływ tego terminu.  

3 Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty licencyjnej w całości lub 

części na skutek skorzystania przez Licencjodawcę z uprawnień określonych w 

ust. 1 i ust. 2.  

§6.  

1. Z tytułu udzielonej licencji Licencjobiorca zapłaci na rzecz Licencjodawcy opłatę 

licencyjną w wysokości 700 złotych netto (słownie: siedmiuset), powiększoną o 

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Zapłata opłaty licencyjnej nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oraz 

doręczenia Licencjobiorcy faktury VAT na rachunek bankowy Licencjodawcy o 

numerze 14 1940 1076 3105 2450 0000 0000 w Credit Agricole Bank Polska S.A.  

§7.  

Licencjodawca udostępni Licencjobiorcy Szablon po podpisaniu umowy i zapłacie 

opłaty licencyjnej w sposób ustalony z Licencjobiorcą.  

§8.  

1 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd 

właściwy dla siedziby Licencjodawcy.  
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2 Zmiany umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności. 
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