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Umowa nr …………/2021  

zawarta w dniu ……………………… 2021 r. w Warszawie,  

pomiędzy: 

Biurem Programu Niepodległa, państwową instytucją kultury z siedzibą w Warszawie  

(00-052), przy ul. Mazowieckiej 9, o numerze identyfikacji podatkowej: 525-269-81-55, 

REGON: 366513210, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 100/2017, reprezentowaną przez:  

Jana Kowalskiego – Dyrektora,  

dalej zwanym „BPN” lub „Licencjodawca” 

a 

………………………………., z siedzibą w …………………, przy   

ul. …………….., …………………., NIP: …………………., REGON: …………………, 

reprezentowaną przez: 

……………………. – ……………………  

zwanym dalej ……………………… i „Licencjobiorca” 

 

 

Zważywszy, że: 

1. Wolna i niepodległa Polska jest niekwestionowaną wartością wspólną Polaków. 

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku i proces odbudowy polskiej państwowości  

są wydarzeniami, które wyzwalają w Polakach poczucie dumy, jedności, koncentrują 

uwagę na dobru wspólnym i inspirują do ambitnego myślenia o przyszłości naszego 

kraju. Jednym z najważniejszych wydarzeń procesu odzyskiwania niepodległości  

i odbudowy Polski były Powstania Śląskie.  

2. Biuro Programu „Niepodległa” koordynuje obchody setnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w tym obchody setnej 

rocznicy III Powstania Śląskiego. Jednym z wydarzeń organizowanych w związku  
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z tym wydarzeniem jest widowisko multimedialne „III Powstanie Śląskie”  

(dalej: Widowisko Multimedialne). 

3. W 2021 roku, w setną rocznicę III Powstania Śląskiego i przyłączenia części Górnego 

Śląska do II Rzeczpospolitej Polskiej, ………………..organizuje uroczyste obchody 

upamiętniające to wydarzenie (dalej: Obchody), 

4. Biuro Programu „Niepodległa” oraz ………………. deklarują wolę współpracy  

i współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem: 

• zgody na wykorzystywanie logo „Niepodległa” przez …………….  

w związku z Obchodami (każdorazowe wykorzystanie logo musi zostać 

zaakceptowane przez BPN za pośrednictwem poczty elektronicznej 

logo@niepodlegla.gov.pl),  

• ekspozycji logo „Niepodległa” w materiałach informacyjnych  

i promującej Widowisko Multimedialne, na stronie internetowej  

i w mediach społecznościowych …………….., instytucji podległych 

………….. i innych podmiotów zaangażowanych w jego promocję  

na terenie ……………., 

• wzajemnej promocji organizowanych przez BPN i ……….. wydarzeń 

związanych z Obchodami. 

 

 

Mając to na uwadze, Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz 

Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na publiczne, nieodpłatne pokazy Widowiska 

Multimedialnego – filmu wykonanego w technice animacji komputerowej 2D  

z elementami 3D.  

2. Licencjodawca oświadcza, iż dysponuje na zasadzie wyłączności autorskimi prawami 

majątkowymi do Widowiska Multimedialnego  w zakresie umożliwiającym udzielenie 

licencji opisanej w §2. 
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§ 2 

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na wykorzystanie 

Widowiska Multimedialnego na czas od 25 kwietnia do 5 lipca 2021 roku, 

upoważniając Licencjobiorcę do wykorzystywania Widowiska Multimedialnego 

wyłącznie na następujących polach eksploatacji: 

• projekcja Widowiska Multimedialnego w przestrzeni publicznej,  

na elewacji budynku/budowli ……………  

2. Widowisko Multimedialne może być wyświetlane w okresie od 25 kwietnia do 5 lipca 

2021 r., z wyjątkiem 2 maja 2021 r., bez ograniczeń czasowych i liczby projekcji.  

3. Licencjobiorca zobowiązuje się do publicznego wyświetlenia Widowiska 

Multimedialnego 2 maja 2021 r. – projekcja co najmniej jednokrotna,  

o godz. 20:21. 

4. Licencja udzielona jest Licencjobiorcy nieodpłatnie.  

5. Widowisko Multimedialne zostanie przekazane Licencjobiorcy przez Licencjodawcę 

w formie plików: mp4.  

6. Licencjobiorca zobowiązuje się do przekazania uczestniczącym w projekcjach 

widzom – w formie wybranej przez Licencjobiorcę - informacji, że producentem 

Widowiska Multimedialnego jest Biuro Programu „Niepodległa”, a jego realizacja 

została sfinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu. 

7. Licencjobiorca zobowiązuje się do przekazania Licencjodawcy, na potrzeby promocji, 

dokumentacji fotograficznej z projekcji Widowiska Multimedialnego realizowanego  

2 maja 2021 r. (2-4 zdjęcia) w ciągu 5 dni roboczych oraz, ewentualnie, dokumentacji 

fotograficznej z projekcji realizowanej w innym dniu (2-4 zdjęcia). Rozdzielność 

zdjęć to minimum 300 DPI. Licencjobiorca przekazuje Licencjodawcy prawo  

do wykorzystania zdjęć bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych,  

a w szczególności prawo do wykorzystania zdjęć na polach eksploatacji opisanych  

w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym również  

na następujących polach eksploatacji: 
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło 

utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału  

lub egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania Dzieła – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

w tym w sieci Internet. 

 

§ 3 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszego Porozumienia są: 

1. ze strony BPN: ………………..: …………, e-mail: ……………………………….. 

2. ze strony ………………..: …………, e-mail: ……………………………….. 

 

§ 4 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.  

 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§ 6 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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§ 7 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Licencjodawcy i jeden dla Licencjobiorcy. 

 

 

 

______________________     ___________________ 

BPN                                   ……………….. 

 

 

Kierownik Działu  Główny Księgowy Radca prawny 

   

 


