
 

Umowa licencyjna 

 
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 
 

Licencjodawcy – należy przez to rozumieć Politechnikę Wrocławską, z siedzibą przy Wybrzeżu 

Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, 

 

Licencjobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną, albo jednostkę organizacyjną  

nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu 

zobowiązań oraz nabywania praw, 

 

Materiał – jest to zarówno utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

nie wyłączając programu komputerowego, jak również odpowiednio baza danych. 

 

§ 1  

Pobieranie zawartości Materiału ze stron www Licencjodawcy lub przystąpienie do korzystania z 

niego jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszej licencji. 

 
§ 2 

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiału 

na czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji: 

 
1) w zakresie Materiału będącego programem komputerowym – wprowadzanie do pamięci, 

uruchamianie, używanie i wyświetlanie w maszynach cyfrowych należących do Licencjobiorcy 

lub będących w jego posiadaniu, zwielokrotnianie wyłącznie w zakresie ograniczonym 

i niezbędnym ze względów technicznych do uruchomienia i korzystania, w tym także 

w  infrastrukturze sieciowej, którą dysponuje Licencjobiorca; 

2) w zakresie Materiału nie będącego programem komputerowym – korzystanie z Materiału 

przez Licencjobiorcę we własnym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem wynikającym 

z charakteru i istoty Materiału, przy czym niedozwolone jest : 

a) dokonywanie obrotu oryginałem, kopiami albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono, a więc wprowadzania do obrotu, użyczenia lub wynajmu oryginału albo 

egzemplarzy; 



b) rozpowszechniania Materiału w szczególności poprzez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

 
§ 3 

1. Modyfikowanie Materiału, w szczególności dokonywanie zmian w jego formie lub treści, 

w tym dzielenie, przetwarzanie w częściach, poprawianie, adaptowanie, dołączanie do innych 

utworów lub baz danych jest niedozwolone. 

2. Korzystanie w celach zarobkowych, w szczególności pobieranie opłaty z tytułu korzystania 

z Materiału, użycie w celu odpłatnego świadczenia usług lub innej formy prowadzenia 

działalności gospodarczej jest dozwolone. 

3. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo pobierania danych z bazy danych (o ile jest zawarta 

w Materiale) i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub 

ilości, ani ich kopiowania czy dalszego udostępniania. 

 
§ 4 

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem 

używania bądź niemożności używania Materiału. Licencjodawca nie gwarantuje, że Materiał w pełni 

spełni wymagania Licencjobiorcy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób 

trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Utworu. 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.2017 poz. 880 z późn. zm.), Ustawę o ochronie baz 

danych (Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.  

2. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Licencjodawcy. 

 


