
Załącznik do Zarządzenia nr 63/2022 Rektora Akademii Muzycznej  
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27.09.2022 r. 

 

REGULAMIN UDZIELANIA LICENCJI DO KORZYSANIA Z FOTOGRAFII, 
DO KTÓRYCH AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE PRZYSŁUGUJĄ  

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania licencji 

do korzystania z fotografii, do których autorskie prawa majątkowe na podstawie odrębnych 
umów przysługują Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 
a) Akademii – należy przez to rozumieć Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w 

Gdańsku, 
b) Biurze Promocji – należy przez to rozumieć Biuro Promocji Akademii Muzycznej im. 

Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 
c) formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłaszania zapotrzebowania na 

korzystania z fotografii, do których majątkowe prawa autorskie przysługują Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zamieszczony na stronie www 
Akademii, 

d) licencjobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą z fotografii, do 
których majątkowe prawa autorskie przysługują Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, na podstawie niniejszego Regulaminu, 

e) licencjodawcy – należy przez to rozumieć Akademię Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, 

f) opłacie licencyjnej – należy przez to rozumieć wynagrodzenie należne z tytułu 
udzielenia licencji, 

g) umowie licencyjnej – należy przez to rozumieć umowę regulującą zasady korzystania 
przez Licencjobiorcę z fotografii, do których majątkowe prawa autorskie przysługują 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zawartą między 
Licencjodawcą, a Licencjobiorcą w formie pisemnej. 

 
§ 2 

1. Osoba, która chce skorzystać z fotografii, do których majątkowe prawa autorskie 
przysługują Akademii, winna w tym celu złożyć podanie do Prorektora ds. artystycznych 
Akademii, a po pozytywnym jego rozpatrzeniu uiścić opłatę licencyjną oraz wypełnić 
formularz. Szczegółowa instrukcja w tym zakresie znajduje się na stronie 
www.amuz.gda.pl, w zakładce Biura Promocji. 

2. Opłatę licencyjną za wybraną fotografię należy obliczyć samodzielnie na podstawie 
cennika zamieszczonego w zakładce, o której mowa w ust. 1. 

3. W formularzu należy wypełnić wszystkie wskazane pola obowiązkowe. Weryfikacji 
podlegać będzie jedynie kompletny formularz. 

4. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wypełnienie formularza jest osoba zgłaszająca 
zapotrzebowanie na fotografię.  

5. Pracownik Biura Promocji jest uprawniony do weryfikacji zamieszczonych w formularzu 
danych oraz, w razie konieczności, do wezwania osoby zgłaszającej zapotrzebowanie na 
fotografię do sprostowania bądź uzupełnienia złożonego wniosku. 

6. Wypełniając formularz należy użyć akademickiego adresu mailowego w domenie 
@amuz.gda.pl. Wskazanie innego adresu e-mail uniemożliwi jego dalszą weryfikację. 

7. Po przeprowadzeniu weryfikacji pracownik Biura Promocji przygotowuje umowę licencyjną 
i poinformuje zainteresowanego o tym fakcie w formie wiadomości email. W celu 
podpisania umowy Licencjobiorca winien stawić się w Biurze Promocji, w godzinach pracy 
Biura Promocji. Istnieje również możliwość podpisania umowy kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub jej odesłania pocztą tradycyjną. 

8. Po podpisaniu umowy licencyjnej, pracownik Biura Promocji prześle Licencjobiorcy link do 
pobrania wybranych fotografii poprzez platformę WeTransfer. 

 
   
 
 

http://www.amuz.gda.pl/


Załącznik do Zarządzenia nr 63/2022 Rektora Akademii Muzycznej  
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27.09.2022 r. 

§ 3 
1. Licencjobiorca może korzystać z fotografii wyłącznie w zakresie i na warunkach 

określonych w umowie licencyjnej, z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 
roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Licencja nie obejmuje prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego do fotografii. 
3. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek opracowań fotografii lub 

dokonywania w nich zmian. 
4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z fotografii. 
5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania wydruku fotografii w celach 

zarobkowych, dalszej dystrybucji lub innego rodzaju rozpowszechniania czy obrotu 
fotografiami.  

6. Licencjobiorca korzystając z fotografii jest zobowiązany umieścić bezpośrednio przy 
każdej rozpowszechnianej przez niego w ramach umowy licencyjnej fotografii informację 
o imieniu i nazwisku autora fotografii, a także zamieścić opis zawarty w umowie licencyjnej. 

 
§ 4 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku. 


